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INTRODUCTION 

  

Iam glad to introduce the present volume of the Sri 
Venkatesvara Oriental Series which, though not the first, is 

however, the first Tamil volume to be issued in the series. It 

comprises the Tirukkural Kamattupal with two hitherto un- 
published commentaries. by Kéalingar and Paripperumal. 

Kural is one of the -important ancient Tamil classics and 

although ten commentaries have been written upon it, only 

two, those by Parimélalagar and Manakkudavar have been 

published so far. The commentaries included in the volume 

are both more ancient than the two published before and 

are important not only on this account but also on account of 

the light which they throw on the published commentary of 

Manakkudavar. The world of Tamil scholars cannot 

therefore be too grateful to the editor of the commentaries for 

restoring and publishing them for the first time on upto date 
lines of modern critical editions from very scanty manuscript 
material. The learned editor has discussed in his introduction 
the age of the commentators and their comparative merits. 

The present volume contains the Kamattupal of Tirukkural, 
that is the third section of the work which deals with erotics. 
The editor is now engaged in restoring the commentaries on 

the second section of the work which deals with monetary 

matters. It is proposed to publish them in a forth-coming 
volume of the series, if God Sri Venkatesvara were to bless | 
the undertaking. . 

P, V. RAMANUJASWAMI, 

General Editor
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முகவுரை, 
. ‘ —— 

ஈம் தமிழகத்தார் பெறலருச் திருவாகப் பெற்றுடைய அம், *எல் 

லாப் பொருளும் இதன்பாலுள இதன்பால் இல்லாத எப்பொருளும் 
இல்லை ? என்று அ௮றிவுடையாரால் போஜழ்றி உரைக்கப்பட்டதும், 

வேற்று நாட்டு விழுக்கலைஞரும் விழைவுறுமாறு மெய்ப்டொருள் 
நிறுச்.து ௮வர் உள்ள மெல்லாம் கொள்ளை கொண்டு, அறிவு ௮௪௬ ஆகச் 
செறிவு விற்றிருக்கை பெம்று விளங்குவதும் ஆகிய ஈம் அருமைத் 
இருக்குறள் ரால் பன்னாளாகப் பரிமேலழகர் உரையொடு பயில 

வழங்குவ சென்பது உலகறிக்த செய்தி, சின்னுளுக்கு முன்னர் சென் 
் ளேப் புலவர் இரு. கா. பொன்னுசாமி காட்டார் அவர்கள் அரிதின் 
மூயன்று பழைய உரையா இய மணக்குடவர் உரையினை உலகிற்கு 
ஈந்த செய்தியும் யரவரும் உணர்ப, இஞ்ஞான்.று திருவேங்கடேசு 
வரன்” ழ்க்கலை யாராய்ச்டிக் கழகத்தின் முதல் தமிழ்நூல் வெளி 
யீடாகளச் இருக்குறள் - காமத்துப் பாலின். காலிங்கர் உரையும் பரிப் 
பெருமாள் உரையும் ஒருங்கியைந்து இசட்டைக் குழவிகள் போலக் 
இருவேங்கடச் திறைவன் திருவருட் டுணையால் இளமூறுவல் பூச் 
எழுக்துலவுன்றன. இந்நாள் காறும் உலகில் ஈடைபேற௮ு இல்லாத 
இவ்வரிய உரைகளை வெளியிட. நேர்க் வாய்ப்பினைச் சமிழ் அறிஞர் 
கள் போற்றுவார்கள் என்று ஈம்புகின்றேன். ் லி 

.. எளியேன் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் தமிழாசிரியனாக 
இருக்தயோன அப்பல்கலைக் கழகத்து நால் நிலையத்துக்குச் சேது 
சம்ஸ்தானம் மகாவித்துவானும், பாஷா கவிசேகரும், அசாய்ச்சி 
வல்லுகரும் ஆயெ திரு. ௨, வே. சர. ராகவையங்கார் அவர்கள் 
அளித்த எட்டுச் சுவடிகளுள் இருக்குறள் காலிங்கர் உரை அடங்கிய 
ஐலைச் சுவடியும் பரிப்பெருமாள் உரை யெழுசதப்பட்ட கடிதக் 
கையெழுத்துச் சுவடியும் இருந்தன அறிந்து, அவற்றை அங்குப் 
படி.தீது வந்தேன். பரிமேலழக ரூரைக்கு முற்பட்ட பழைய உரைக 

ளாதலின் உரையின் பெற்றி எதீஇறம் ஆயினும் ௮வைகள் போற்றத் 
தக்கன என்ற எண்ணம்: எழுந்தது. அகவே இய்வு கரட்களில் 
அவற்றை எழுதி வைக் இருந்சேன். இவ்விரண்டு தனிச் சுவடிகளையே 
கொண்டு இப்பதப்பு வெளிவருகின் ற. co 

இவற்றுள் காலிங்கருரைப் ' பிரதியில் அறத்துப்பால். முதல் 

தொடங்கி ௩௯-ம் ௮இகாரம் ஆசிய வெருளாமையில் உள்ள * சகையு 
முவகையுங் கொல்லுஞ் சினத்தின் ' என்ற குறள் வரையுள்ள ௩௭௪ 
பாக்களுக் கூரிய உரையுள்ள ஏூகேள் சுவடியில். காணப்படவில்லை, எஞ் 
சிய ௮றத்துப்பாற் பகுஇயினும் பொருட்பாலினும் உள்ள உசைதானும் 

- செல்லரிப்புண்டமையால் பலவிடத்தும் உரைப்பொருள் உணச வியலா 
arn இதைச்தும் குறைக் சம் இருக்சஅ, அகமிழன்னையின் இருவரு 
ளால் காமத்துப் பாலுரைப் பகுதி மட்டும் 2 BE அணை ௪ீர்கேடின் றி 
உரைவடி வுணசக்.சடைத்சஅ. ஆதலின் இப்போது திருக்குறளின்



iv 

முன்னைய இருபாலினையும் விடுச் தப் பின்னைய காமத்துப் பாலினைப் 

பதிப்பிக்க கோத. 
இனி, பரிப்பெருமாள் உரை முழு அங் படைப்பினும் அது 

தானும் மணக்குடவருரை நடையின் வேறுபாடிலகாகி அமைந் 

அள்ளமையின் அவருமையிற் குறைக்கும், சிதைந்தும், பிழைபட்டும் 

இடந்தவற்றை Kar pepsi ஓழுங்கு படுச்துணாச்து கோடற்குரிய 

கருவியாகப் பயன் படுமெனச் தெ.ரிச்சமையால் அதனை வேறு பதிப் 

பித்தலிழ் பயனின்றென எண்ணி இப்பதிப்பால் முன் பதிப்பு எய்திய 

மணக்குடவ ருரையிலுள்ள குறைபாடுகள் நீங்கச் செப்பம் பெறலா 

மென்ற கருத்தால் ௮௮ இதனோடு சேர்க் அப் பதிப்பிக்கப் பெறு 

ன்றது, இப்போது திருக்கு ளில் ஒருபாலுக்கு கான்குரைகள் 

உண்டாயிருத்தலின் தமிழறிஞர்கள் ஆர்வத்கோடு பயின்று ஐப்பிட் 

டச் தாம் காணும் அரும்பொருள்களாக் தமிழுலகிற்கு அளிக்க 

ஏதூவாம் என்னும் கருத்துக் கொண் டே. எளியேன் சமிழ்ப் பணியாக 

இதனை என் இற்றறிவுக் கிெயென்றவரை ஆராய்க்து பதிப்பித்தேன். . 
தமிழுலகு ஏற்றருள்க. 

இறுதி ௨௩, ௨௪, ௨௫ அகிய மூன்ற இகொரங்களின் பாடல் வைப்பு 

முறை யொழிய ஏனைய அ.திகாசங்களுள், உரைகரார்கள் குறட்பாக் 

களின் முழற வைப்பினை ஒராங்குக் கொள்ளாராய்ப் பல பிறழ்ச்சிப் 

படக்கோத்து வைச்திருச்சலின் மூல பாடத்தைக்கருகலிற் காலிய்கர்... 

மூல பாடத்தின் முறை வைப்பினைய தலைமையாகக் கொண்டு எனைப் 

பரிப்பெருமாளுரையிற் காணும் பாடங்களையும் எண்முறை வேறுபாடு 

களையும் பாட வேறுபாடாகவும் .பிறிதெண் குறிப்பாகவும் காட்டுகல் 

ஈலம் என்று தருவேங்கடேசுவான் &ழ்க்கலை யாராய்ச்டக் கழகத் துச் . 

தலைவர் ஆய ஸ்ரீ உ.வே. P. V. இசாமாதுஜஸ்வாமி ஐயங்காரவர் 

கள் ]ரீ.&., பணித்தார்கள். ஆதலின் அவ்வாறே பதிப்பிடலாயிற்று, 

அவர்களுக்கு என் நன்றியறிவைத் ,தெரிவிச்அக் கொள்ளுகிறேன். 

எளியேனைப் பலவகையினும் ஊக்கி இப்பஇப்பினை நிறைவேற்றச் : 

செப்த எம் ஆராய்ச்டிக் கழகத்து மக்திரச் அணைவர் உயர் இருவாளர் : 

6, சச்தொனந்கசம் பிள்ளை, .த்., 1... அவர்களுக்கும் என் sor 
யுணர்வைக் கூறுன்றேன். அறிவு ஆற்றல்களில் குறைபாடுடைய : 
எளியேன் இயன்றாங்கு இயற்றிய தமிழன்னையின் திருப்பணியில் : 
குறைகளிருப்பின் பொத்தருளுமாறு தமிழ்ச் செல்வப் பெரியார். 

களைப் பணிர்து வேண்டுகின்றேன். : 

குற்றங் களைந்து குறைபெய்து வாசித்தல் 
கற்றறிர்த மாந்தர் கடன், 

.... இங்கனம்? 

தி. டொ. பழ்னிய௰ப்ப..பிள்ளை. - 
தலைமைத் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளன். :



இருக்குறள் உரைகள், 
வைம்டுன்டுமிடு வைய் 

நம் இந்திய சாட்டில் வழக்காற்றினுள்ள மொழிகள் இரு.நாற் 
றிருபதின் மேலுள்ளன எனினும், அவை பலவற்றுள்ளும் தொன்மை 
யானும், நூற்பன்மையானும், பொருள் ஈன்மையானும் சறப்பெய்தஇ 
யிருத்தலின் ஈம் காட்டினார்க்கு இரு கண்ணென எண்ணப்படுவன 
வடமொழி யாயே ஆரியமும் சென்மொழி யாகிய தமிழும் ஆம். இவ் 
விருமொழியினும் அறிவுப் பெருங் கருவூலமாக விளங்கும் நூல்கள் . 
பன்னூற்றின் மேலுள்ளனவேளும் புலக்துறை முற்றியோர் அறி 
வுக்கு விருக்காக அமைந்து தலை சிறந்தன ஒரு சல பெருநால்களே 
அகும். வடமொழியில் பேரிலக்கண நூலாகிய பரணினீயமும், 
சேரிஎக்யெ நூலாகிய வான்மீகமும், தத்.தவ அண்பொரு ளாராப்சட 
நூல்களாகிய பிரம ஞூச்இரமும் பகவற் ஜேையும் பலவேறு காலங்களில் 
பல்பெரும் புலவர்களின் அராய்ச்சி அமைந்த பேருரைகளைப் பெற் ' 
௮ இகழ்தல் ௮ நூல்களின் பொருண் மாட்டுயையும், புலப்பெருஞ் 
செல்வர் அவற்றைப் போற்றிக் கொண்ட ஆட்சியையும் செவ்விதின் 
உணர்ர்து கொள்ள ஏது ஆம். இம்முறையே ஈம் தாய் மெழமியாயெ 
தமிழ் மொழிக்கண் வழங்கும் பன்னூறு அரற்றொகுதியுள் பண்டைப் 
பேரிலக்கண நூலாகிய, தொல்காப்பியமும், பேரிலக்கெ லாகிய 
திருக்குறளும், வைணவ சமய நூலாகிய இருவாய்மொழியும், சைவ 
சமய நூலாகிய இவஞான இித்தியாரும் ஆன்ற அறிஞர் பலருரை 
களைப் பெற்று விளங்குவது இர் நால்களின் அளப்பரிய மாட்சியையும் 
ஆன்றோர் போற்றிய ஆட்சியையும் ஈமக்கு சன்கு கெளிவுறுச் அவது 
அகும். இவ்விருபெரு மொழிகளினும் இவ்வாறு அமைவுற்ற நூண் 
மாட்சியும் நாலுரையாட்டுயும் ஒப்புமை வழக்கு கோக்கி யுணர் 
வார்க்குக் கழிபெரு மகழ்ச்சி யூட்டுவ தாகும். 

| மாகில மருங்கின் மன்னிய மக்கள் உள்ளுவ எல்லாம் தெள்ளி 
தின் உரைக்கும் சிறப்பின தாய ஈம் இருக்குறள் அறிஞர் பதின்மர் 
உரையேற்று விளங்குவசென்பன தொண்டை மண்டல ௪தகத்து 
மேற்கோட் பாடல் ஒன்றால் தெரிசன்ற. இருக்குற ளுசைகராருள் . 
பரிமேலழகர் உரைத்த உரையே இறச்த தென்பதனையும், அவர் 
“தொண்டை மண்டலத்அப் புலவர் என்பதனையும் புலப்படுத் தற்கு 
அச்_நாலாகரியர், 

வள்ளல் ௪லைப்பெரு மாணச்சர் சாத்தர் வழுதிமுதம் 
தள்ளுவ -னஞார்க்குர் தலையான பேரையுச் சன்னுசையை 
விள்ளுவ ஞர்க்குர் இருக்காஞ்சி வர்ழ்பரி மேலழகன் 
வள்ளுவ ஞர்க்கு வழிகாட்டி னான்றொண்டை மண்டலமே, 

என்ற செய்யுளைப் பாடியுள்ளார். : அதற்கு மேற்கோளாக . அச்ராற் 
_ கண் காட்டிய பழைய வெண்பாவாயெ



vill | 

© தருமா மணக்குடவர் தாமத்தா் கச்சா 

பரிமே லழகர் பருத--திருமலயா 

மல்லர் பரிப்பெருமாள் காலிங்கர் வள்ளுவா நாற 

கெல்லையுரை செப்தா ரிவர்.” ப 

என்ப து திருக்குறள் உரைகாரர்கள் பதின்மர் என அவர்கள் பெயா் : 

களைச் சகெளிவாப்ச சுட்டுகின்றது. . ் ப 

இங்குக் குறித்த பதின்மர் உரைகளுள் பரிமேஎழகர் உரையே 

முன்னைய ஒன்பதின்மா உரைகளுக்கும் காலத்தாற் பிற்பட்டது என 

பது ௮வர் உரைப்பாயிரச் செய்யுளால் அறியக் கிடக்கின்றது. 

© Bie Rw) தமிழிற் றெய்வப் புலமை 

அருந்திறல் வள்ளுவ னாப்ந் அசன் வாக்கால் 

அ௮.றம்பொரு ளின்பம் விடென கான்கின் 

இறச்தெரிச் அரைத்த செவ்விமுப் பாலுக். 

கோருரை யின்றி யொன்பது சென்றும் 

ஐயுற வாக நையுறு காலை ்் 

என்ற அகவற் பகுதியால் பரிமேலழக ரூரைக்கு முன்னையனவே பிற 

ஒன்பதின்மர் உரைகளு மென்பது தெள்ளிதின் அ௮.நியலாம். இங்ஙனம் - 

கண்ட சான்று அன்றிப் பிறசான்றுகளும் உளவோ என ஆராய்தலை 

ஈண்டு மேற்கொள்ளுகிறேன். ட 

முதற்கண் பரிமேலழகர் கால வரையறையை உணர்க்து கொண்டு : 

அதற்கு முன் பிற உரையாளர் காலங்களின் மேலெல்லையை உணர்ந்து. 

கொள்ள மூயல்வோமாக, பெருக்தமிழ்ப் புலவரும் ஆராய்ச்சி வல்லு : 

BHD Yeu Gare சாகப் - இரு. மு. இரரகவையங்காரவர்கள் தாம் 

அழ்க்தாராய்க்து வெளியிட்ட * சாசனத் தமிழ்க்கவி சரிதம் * என்ற. 

கட்டுரை நாலின் கண் பரிமேலழகர் காலத்தைக் தெளிவுற வரையறுத். . 

தற்குரிய சான்றுகளை விரித்துக். கூறியுள்ளார்கள். ' அவ்வரிய 

yore Rus பொருளின், சுருக்கமாவ ஐ--பரிமேலழகர் காமச் அப் : 

பாலுரைச் தொடக்கத்தில் போச ராசனைச் சட்டி யுரைதீதுள்ளமை 

பாலும், உமாபதி வொசாரியர் தனிப்பாட்டு ஒன் றில் பரிமேலழகருரை , 

பாமாட்டப்பட்டள்ளமையாலும், இருக்கச்சிககர் அருளாளப்பெருமாள் .. 

இருக்கோயிற் சாசனம் ஒன்றில் 8. பி. 1272-ல் அண்ட விஜய கண்ட. 

கோபாலன் காலத்துப் பரிமேலழயெ பெருமாள் தாதர் என்ற பெயர் 

காணப்படுகின் றமையாலும் ௮வர் தி. பி. 1272-ல் வாழ்ந்தவ ராகலாம் .. 

என்று துணிந்துள்ளார்கள். 

இனி, இங்குப் பதிப்பு எப்திய உரைகளுள் காலிங்கர் உரையுள் 

இறெக்து தோன்றும் ஓர் இயல்பு கொண்டு இவ்வுரையின் காலம் 2 IG 
யிடப் பெறலாம். ௮ஃ௮ என்னை. எனின், கூறுவேன். அவர் காமத் 
அப் பாலின் முதல் ஏழஇகொரங்கட்கு உரை கூறிச் சென்று இறுதிச்.
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கண் ணுள்ள.  அலரெழ £ என்ற குறட்பாவி ணுசை மாடி.வில் “தலைமகன் 
கூற்று முடிந்தன : இனிச்: தலைமகள் கூற்றுக் ளெவி வருமாறு ** என் 
அரைத்து மேல் தொடர்பாகப் பன்னிரண்டு ௮இகரரங்களுக் குரை. 
யெழுதி £ அவர் வயின் விரும்பல் * என்ற பத்தொன்பதாம் அ௮.இகாரக் 
இனிறுஇயில் இருபாற் ௧ களவி வருமாறு * என்றுசைக்னு இருபதாம் 
அதிகாரத்திற்கு குத் தோற்றுவாய் ௦ செய்கமார். அவர் இவ்வாறு காமத் 
அப்பாற் பொருளை சீ தலைமகன் கூற்றும், தலைமகள் கூற்றும், இருபாற் 
கூற்றும் ஆக முதிஇிறப்படுச்துச் கொண்டது or spb) யன 
ஆசாய்ச்து காண்பாம். 

| திருக்கு தளுக்குச்றெப்புப் பாயிரமாக விளங்குகின் D திருவள்ளுவ 
- மாலை என்ற நாலில், தொடி த்தலை விழுத்தண்டினார் பாடியதாக உள்ள 

: அறசான் கறிபொரு ளேழொன்று காமஜ்' 
க.றமூன் றெனப்பகுதி செய்அ--பெறலரிய 
நாலு மொழிச்தபெரு காவலசே ஈன்குணர்வார் . 
போலு மொழிக்கு பொருள்.” 

என்ற செய்யுளையும், மோ சோனார் பாடியசாக உள்ள 

₹ ஆண்பாலே ழா.றிரண்டு பெண்பா லடுத்தன்பு 
பூண்ப லிருபாலோ சாருக--மாண்பாய 
காமத்தின் பக்கமொரு மூன்றுகக் கட்ரைச்தார் 
நாமத்தின் வள்ளுவனார் நன்கு 

என்ற செய்யுளையும் உற்று சோக்கின், பண்டைக்காலச் ததி சண் 
டமிழ்ச் சான்றோர்கள் இச் காம த்துப் பாலினை மூன்று பகுப்பின 
காகவே கொண்டு போற் தினர் என்ப அம், அம்மூன்று ug இயாவன. 
மூகல் ஏழஇகாசங்களும் ஆண்பாற் கூற்று என்றும், அவற்றை யடுத்த் 
பன்னிரண்டு ௮.இகாரங்களும் பெண்பாற் கூற்று என்றும், அவற் 
அக்குப் esr cr oh Bo அதிகாரங்களும் இருபாற் , கூற்று என்றும் 
வழங்கலாயின என்பதம் தெளிவாய்க் காணலாவதாம். இதற்கு 
ஒப்பவே தஞ்சை மன்னர் சாபோசி சரசுவதி மால் நால் நிலையத்துக் 
கண்ட ஏட்டுச் சுவடிகளுள் ₹ இருக்குறள் ௮ Barr அடைவு: என்ற 
எஏட்டி.ம் கண்ட 

*அறத்துப்பான் முப்பத் தெட்டவை தன்னுட் 
பரயிர நான்கில் லறமிரு பத்தோ ் 
டேரதிய துறவற மொருபதின் மூன்றா 
மேதமி லூழொன் றெனவிசைச் தனரே 2 
பொருட்பா லெழுபதி லாயெ லையைச் 
தழுக்கி லமைச்செயெ லவையீ சைந்தா 
மாணிரண் . டொருகூ ழடற்படை யிரண்டு 
படர்தரு கட்புப் பதினே ழாகுங்
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குடிமைபன் மூன்றெனக் ௧௯. Derr புலவர் - 

காமத்துப் பால்கரு திருபத் தைந்த இ 

லேமாறு மாண்பா லேழவை யன்றிப் 

பெண்பா லாறிரண் டாம்பொது விருமூன் 

றன்பா னூற்றுமுப் பத் தமூன் pooner ws”? | 

என்ற அரிய செய்யுளும் பண்டை நாளில் திருக்குறள் காமதீனப்பால் 

இம் முப்பகுப் புடையதாகவே. ௮.றிஞர்களாற் கொள்ளப்பட்டுப் : 

போக்க உண்மையை உணர்த்அுகின் ற௮. ஆதலின் இங்குச் சுட்டிய 

இருவள்ளுவ மாலையின் காலக் துக்குப் பின்னசே இவ்வுரையாளசாகிய 

காலிங்கர் வாழ்ச்தவரரக வேண்டுமென அறிந்து கொள்க: 

௪ங்க காலத்அக்குப் 'பின்னெழுக்சு ௮கப்பொரு ஹணூலாயெ கல்... 

லாடத்தின்சண், 

ஈ ௪மயக் கணக்கர் மதிவழி கூறு 

அலயெல் கூறிப் பொருளி வென்ற 

வள்ளுவன் றனக்கு வளர்கவிப் புலவர்முன் 
முதற்கவி பாடிய முக்கட் பெருமான் 

மாதுடன் ரோன்றிக் x. anton pb eres” 

என்ற ஆசிரியப் பாவின் பகுதியில் * திருவள்ளுவர் பாடியருளிய இருக் 

குறள் ாஜுக்குச் சிறப்புப் பாயிரமாகள் சங்கப் புலவருள் முதல்வ . 

ராய இறையனார் அவர்கள் முன்னிலையில் மு.தற்கவி.பரடி. யளித்தன 

சென்று ஒரு செய்தி கூறப்பட்டுள. இது சங்கப் புலவர் பலர் : 

பாடல்க ளுடனாக இறையனார் முதுற்கவியும் சேர்ச்து திருவள்ளுவ 

மாலையென ஒருதனி நாலாகச். றப்ப வழக்கெய்திய காலத்தையே .: 

சுட்ட்மெனக் காண்க. 'இக்கல்லாடத்துள் பிருண்டும் இறையனார் : 

களவிய லியற்றித் தர்.த ௮ருமைப் பாட்டினையும் போற்றி யுரைத்துள்ள . 
மையும் ஓப்பிட்டுணாச்து கொள்க. ஆராய்ச்சியாளர்கள் இக்கல்லாட — 
நால் ஒன்பதாம் நாற்றாண்டி ற்குப் பிற்பட்டகாக வேண்டுமென முடிவு 
கூறியுள்ளார்கள். . ஆதலின் இருவள்ளுவ மாலை என்பது 915 LBD 
ரூண்டில் ஒரு சனி நாலாக வழங்கியமை அறியப்படுகின்றமையால், 
அச்நூற்கண் சான்றோர் காமத் அப்பாலை முக்இறமாகப் பகுச்.௮க் 
கூறிய மாபை மேற்கொண்ட .காலிங்கர். காலத்துக்கு. அதுவே 
மேலெல்லை யாமெனக் தெளிய அறிந்து கொள்க. 7 | 

இனி, பரிப்பெருமாள் என்பாரும் பரிமேலழகர்க்குச் காலத்தால் 
மூற்பட்டவர் என்பது பரிமேலழக ருரைப்பாயிரக் a paper முடி 
வெய்துமாயினும்,இவர் காலத் துக்கும் மேலெல்லை காண மு படுவேன், 
தமிழ்மொழியில் அளப்பரிய பெரும்புலமையும் . ஆராய்ச்சித் இறனும் -: 
பெற்று விளங்கும் முதுகண்ணாளசககய சேது சமஸ்தானம் மகா வித். 
வான் திரு. ரா. சாகவையங்காரர் அவர்கள் பெரிதும் ஆராய்ச்சித் திறம்
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Csrpns arid oopGu “* Cegarb sap” என்ற உரைநடை. 
orgier சேஅராட்டுப் புலவருள் ஒருவசாகிய பரிப்பெருமாளைப் பற் 
றிய செய்யுட்களைச் தொகுத்துக் காட்டிப் பின்னார் * இவருரை தலை 
யாய பரிமேலழகருரைப் பின்சார நன்று என்று தெளியலாகும். 
பரிப்பெருமாளைப் பரி என்று கொண்டு அவரினும் உரைவன்மையான் 
அழகுடையாாதலாற் பரிமேலழகசெனப் பட்டாசோ என்று ஊூக்க 
இடனான்றது. அ௮த்தகைக் இருக்குறளறாரையாளருடைய தென் 
செழுவை(யூர்) இச்சே௫ு சாட்டகோயாம்.”' என்று எழுஇயுள்ளார்கள். 

இதனை யுற்று நோக்னெ அப்பெரியார் பரிப்பெருமாளாப் பரிமேலழ 
கர்க்குக் காலத் இல் முற்பட்டோரெனக் கருதின சென்ப௫ தெள்ளி 

இற் புலனாம். 
இனி அவருசைக்கண் காணும் அகச்சான்று கொண்டு அவர் 

காலத்தின் மேலெல்லையை கிறுவுதற்கு இடனுண்டென்பதும் புலப் 
படுின்றது: அதனைக் கூறுவேன். பரிமேலழகர் காமத்துப்பா 
ஓரைத் தொடக்கத்துள் வடநாற் புலவனாகிய போசனைச் சுட்டியது 
போன்று, பரிப்பெருமாளும் காமச்அப்பால் உசைக்கொடக்கச் அள், 
: இக்காமப் புணாச்சியை வடநூலாஇரியர் ௮ராகக்சாற் கூடும் கூட்ட 

. மென்ப, அதுதான் மூவகைப்படும், அருமையிற் கூடலும், பிரிர்து 
- கூடலும், ஊடிக் கூடலுமென., அருமையிற் கூடுகலாவத கூடுதற்கு 

- எளி ௮ன்மையால் ஒருவர் ஒருவரைக் கண்ட காலம் சொட்டும் HFG 
நினைவினசாய் நின்று கூடுதல், . பிரீச்தூ கூடுசலாவது இவ்வாறு கூடி. 

“ஸார் பின்பு ஒரு காரணத்தால் பிரிந்து. ௮சன்பின் கூடுசல், ஊடல் 
, கூடலாவது தலைமகன் மாட்டுச் தவற கண்டு புலச்ச கலைமசனைப் 
புலவி நீக்கிக் கூடுதல். இவை மூன்று கூட்டமும் . 2௨௨௨௨2? 
என்று ஒரு பழைய வடநான் முறைமையைச் சுட்டிக் கூறுகிறார். 
இ௫கனைக் கூர்ர்து நோக்கின் இவாரமேற் கொண்ட. வடதாூன் முறை 
இன்னதெனக் காணச் கூடும். 

... இவ்வுரைசத் தோழ்றுவாயிற் பின்னர் இவர் சுட்டிய *வரற்கா 
“னிய மென்னும் காம தந்இரத்தின், காலச்தொட்டுள் சுவை அலங்க௱ 
சங்களின் இலக்கணங்களை ஆராய்க்த வட. நாம்புலவர் பலரும் இன்ப 
'துழுக்கச்சைச் சம்போக இருங்காரம் என்றும் விப்சலம்ப சிருங்காரம். 
என்றும் இருபகுதியினசாகவே வகைப்படுத்த இலக்கணா முசைத்துச் 
செல்லச் ச௪ரூபகம் என்ற வடநூலாசிரியராகிய தனஞ்சய. கவி : 
என்பார்காம் சம் நூலின்கண் இரசங்களின் இலக்கணம் உரைஃ 
கும் நான்காம் பிரிவின்கண் இருங்கார பாகங்களைக் கூறுங்கால் _— 
 அயோகோ விப்[யோகஸ்்௪ சம்போகஸ்சேறி ௪ தரிதா *” என்று . 
சூத்இரிகீனுள்ளாடு, இகன் கருச்அ சிருக்கராம் என்பது ௮யோகம் 
என்றும், விப்யோகம் என்றும், சம்போகம் என்றும் மூன்று பாகு 
பாரடுறும் என்பத.
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இவர் வகுத்துக் காட்டிய இவ்வியல்பினை இவ்வுரைகரச ராகிய 

பரிப்பெருமாள் தழுவிக் கூறுன்றாசாதலின் அச்நூற் காலத்திற்குப் 

பிற்காலத் தவர் இவர் எனச் தெளியலாம். இத்சனஞ்சய கவி 4. பி. 

914 முதல் 995 வரை அண்ட மாளவ நரட்டுப் பரமாச குலத்து மன்ன 

ஞயெ இரண்டாம் வாக்பதி ராசன் காலத்தவர் என்று வடூத் 

புலவர் முடிவு செய்துள்ளா ராதலின் பதினொன்றாம் நாற்றாண்டில் 

அக்.நால் விளக்க மெய்தியதென அறியலரம். ஆகவே பரிப்பெருமா 

ளின் காலத்தின் பேலெல்லை இப்பதினொன்ளாம் நூற்றாண்டெனக் 

கோடல் பொருந்துவதாம். | 

இனி உரைகளின் அகச்சான்று கொண்டும் இவ்விரண்டுமைகரா 

ரும் பரிமேலழூயார்க்கு மூற்பட்டோர் எனக் கோடற்கு இடனுண்டு. 

கண்விதுப்பழிதல் என்ற ௮இகாசரத்தில் ன பேணாது பெட்டார் '*என் ற. 

குறளின் உரையில் அசிரியர் பரிமேலழகர் இனிக் கொண்கனை , 

என்று பாடமாயின், என்கண்கள் தம்மைக் காணா தமைகின்ற கொண் 

கனைச் தாங் காணா தமைகன்றன வில்லை. இவ்வாறே தம்மை யொரு 
வர் விழையா திருக்கச் தாமவரை விழைக்தார்.உலகத்ளசோவென் 

- றுரைக்க”” என்று பண்டு வழங்கயெ பாட வேறுபாடு ஒன் நீனைச் சுட்டு 

இருர். ஈண்டு அவர் பிற உரை யாணியரின் பெயரைக் குறித்துக் கூற 

வில்லை யாயினும், ௮வர் சுட்டி யுசைத்க பாடார்தாமும் உரை வேறு. 
பாடும் காலிங்க ர௬ுசையிற் காணக் கடத்தலின் காலிங்கர் பரிமேலழக 
யார்க்குக் காலத்தான் முற்பட்டவர் என்பது அகச்சான்றுல் நிலை 

பெறுவதாம். ப 

மற்று ஆரியர் பரிமேலழயொர் அவர் வயின் விதும்பல்” என்ற. 
௮இகாரத்தின் பெயர்ப்பொருள் விளக்குதற்சண் ** அஃதாவது சேயி 
டைப் பிரிவின்கட் டலைமகனுச்சலைமகளும் வேட்கை மிகவினான் ஒரு 
வசை யொருவர் காண்டற்கு விரைதல், தலைமகன் பிரிவும் தலைமக: 
ளாற்றாமையும் அதிகாரப் பட்டு வருகன்றமையின் இருவரையுஞ் . 
சுட்டிப் பொதுவாகய பன்மைப்பாலாற் கூறினார்.  பிறரெல்லாம்'' 
இதனைக் தலைமகனை நினைக்து தலைமகள் விதுப்புறலென்ரூர்:...... 2 
என்று எழுதிச் செல்ஓகிருர். ஈண்டும் அவர் பெயர் சுட்டாது. 
பிறரெல்லா மென்று பொதுவாகக் கூறினும் அவர் மறுப்புரைத்த 
வாறே காலிங்கர் தம்முரைக்கண் இவ்வஇிகாச் கொடர் பொரு” 
ளுசைப்புழி ்் இங்கனம் தலைமகட்கு அவ்வாறு பிரிந்தவரிடத்து. 
விருப்பம் மேன்மேலும் மிக்குச் சேறலான் ௮தன் பின்னசே ௮.தனை 
அறிவிக்கின்றது மேலை ௮திகாசம்'” என்றும், பரிப்பெருமாள் தம். 
முரைக்கண் * அவர்வயின் விதும்பலாவது ௮வர் வரவின் கண் ஆக்கம். 
உறுதல் என்றது காதலர் வரவு வேட்டு இருத்தல் என்றது. .....” 
என்றும் ௮வதரரிகை கூறிச் செல்கின்ருர்க ளாதலின் இவ்விருவரும்.
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பரிமேலழகர்க்குக் காலத்தான் முற்பட்டோர் என்பது வெள்ளிடை 
விலங்கலெனச் கெள்ளிதி னறியப் படுவதாம். 

இனி, ::தாம்விழ்வார்'” என்ற குறளுரையில் ஆரியர் பரிமே 
லழகியார் **இர்தர னுலகு என்அுரைப்பாருமூளர்; தாமரைக் கண்ணா 
னென்பஅ அவனுக்குப் பெயரன்மையின் ௮ஃதுசையன்மை அதிக”? 
என்று மறுத்துரைத்தார். இவ்வாறு ₹: இரந்தானத சுவர்க்கம் 
என்..றுசை கூறியோர் பரிப்பெருமாளும் மணக்குடவரு மாவர் என்பது 
அவருசை நோக்கிக் சண்டு கொள்க. ஆயின் ஈண்டைக்குக் காலிங்கர் 
கூறிய உரை வேருக அமைச்துள்ளத அறிஞர் எண்டு Gory ms 
திக்கது. ௮வர் சாமரைக் கண்ணான் என்னும் தொடர்க்கு *: அயிரம் 
வேள்வியின். எ.ப்அவாராக அருமறை கூறும் HY BOF Qs DUD 
இன்பம்'” என்றுரைத்தார். இவ்வரிய செய்திக்கு மறைழமாலாகரரம் 
யாதேனும் உளகோ என உசாவினேனாக வடழூற் பெரும் புலமை 
யாளரும் இிருவேங்கடேசுவான் கலையாராய்ச்சிக் கழக மானிலையத் 
தலைவரும். அகிய சிரோமணி ஸ்ரீ௨, வே. 1). £]. தாதாசாரிய 
ஸ்வாமிகள் அவர்கள் ]ீ. 0. 1,, இழ்க் காட்டிய வேசறூாற் 
பிரமாணத்தை அன்புடன் உதவினார்கள். * விச்வஸ்ருஜாம் ஸஹஸ்ர 
ஸம்வக்ஸமரம் ஏதேச வை விச்வஸ்ர௬ுஜ இம் விச்வம் அஸ்ரு ஜாத. 
திஸ்மாக் விச்வஸ்ருஜ: விச்வம் ஏநாச் அஅப்ரஜாயே: ப்ருஹ்மண? 
ஸாயுஜ்யம் ஸலோகதாம் யச்இ...ய எத் உபயந்இ”? ப 

| அஃ யஜுர் பிராம்மணம் 

இதனால் விச்௨ல்ருட்டுக்கள் எல்லாவற்றையும் ஸ்ருஷ்டிக்கார்கள். 
அ.கனால் விச்வஸ்ருட்டுக்கள், இதை யாவா் அனுட்டிக்கிறார்கள் ௮வர் 
களை உலகம் முழுதும் பின்பற்றும். ப்ரும்மத்தின் ஸாபுஜ்ய த்தையும் 

- ஸாலோக்யத்தையும் அவர்கள் அடைகரர்கள் என்ப மேற்சண்ட 
வேத மொழிப்பொருள். ஈண்டு ஸம்வக்ஸரம் என்பது காளைக் குறிக் 

கும் என்பது மீமாம்சை 0-ம் அத்தியாயம் 7-வது பாதம் - கடைஇ 
அ இகரணத்துள் கண்டு கொள்க. 

இனி இவ்வுரைகளி ஸியல்பு பற்றிச் சிரிதரைக்னெறேன். 

இவ்வீ ரிருசையாளரும் பரிமேலழகர்போலப் பொழிப்பகல 
.அட்பவெச்சக் கூறுபாடுகள் தோன்ற உரையெழுதாது பிண்டப் 
“பொழிப்பாகவே உரை கூறிச் சென்றுள்ளார்கள். காலிங்கர் உரைப் 

: போகருக்கு மாருகப் பரிப்பெருமாளும் பரிமேலழகரும் அவர் க் 
கூற்று முறைமையைச் தழுவாதும் ௮ம்நுறை யொன்று பண்டு வழக் 
.குற்றிருந்ததெனச் சுட்டி மறுப்புரையாமலும் தாம் தாம் களவு கற்பு 
என்னும் கைகோளிசண்டி.னும் பயிலும் பல்கிளவிச் துறைகளை ஆவ் 

'கரங்குக் கூறி அமைவு காட்டிச் செல்கின்றது பயில்வார் சன்ஞாணச 
“லரம். இவ்வாறு இவர்கள் காலிங்கர் கொண்ட பண்டை தேறையைசக் 
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xiv 

கழுவாமைகச்குக் காரணம் அவருரையிற் சில பொருந்தாமை கண்ட 

மையாற் போலுமெனக் கருக இட னுண்டாகின்றத. எடுத்துக் 

கூட்டாக ஒன்றுரைப்பேன் 

காதற் சிறப்புரைத்தல் என்ற அதிகாரத்தில்  கண்ணுள்ளாரா 

காதலவசாக:' என்ற பாட்டி னுரையில், காலிங்கா தாம் கொண்ட 

கூற்றுவகை முறைப்படி, ஆண்பாற் KK MG ES ளெவித்துறை கூறுதல். 

பெரிதும் இழுக்குடைச்செனக் கருதிப் போலும் இவ்விருவரும் 

இதனைச் தலைமகள் கூற்றாகக் கொண்டு உரைகூறிப் போயினார். * கண். 

ணெழு அதல் ? மகளிர் மாபன் தி மற்றை யாண்பாலார்க்கு ௮டைவின் 

மும் என்றே எவரும் கரு துப. ஆயினும் காலிங்கர் இம்மாபன்மையை 

உணராது இழுக்க ஆண்பாற் கூற்றுக உரைகூறினாசெனக் கொள்வாம் 

எனின், அவர் அக்கால மரபுக்கு இயை. பவே உரைகண்டார் எனத் 

தெளியக் சடக்கன்றது. எவ்வாற்றானெனின்,:௮க்காலதீ௮ ஆண்பா 

லாரும் தம் விழிகளுக்கு மையெழுஅக லாகிய வழக்குண்மை பண்டை 

ால்களால் அதியப்படுசன்றசென ஈண்டுக் காட்டுகின்றேன். €வசக 

இக்தாமணி, பூ.௦க ளிலம்பகத்தல், 5-வது பாடல். 

“ முனைவற் மொழு௮ முடி துளக்கி முகந்து செம்பொன் கொளவி 
நினைய லாகா நெடுவாழ்க்கை வென்றிக் கோலம் விளக்கரகப் 
புனையப் பட்ட வஞ்சனத்தைப் புகழ வெழுதிப் புனைபூணான் 
கனைவண் டார்க்கு மலங்கலுவ் கலனு மேற்பத் தாங்கினான்.” 

என்பது ஆண்பாலாரும் மையெழுதும் வழக்குண்மை குறிப்பதறிந் னு 
கொள்க, இவ்வழக்கினைக் 4: காதன் மிக்குழிக் கற்றவும் கைகொடா 

வாதல் கண்ணகச் தஞ்சனம் போலுமால் '? எனப் பிருண்டும் அக் 
கவிஞா் பெருமான் குறித்தலைக் காண்க. கொரங்குவேளிரும் தம். 
பெருங்கதையில் பிரச்சோதன மன்னன் புலரிப்போதில் ** அமிழ் 
இயல் யோகத்தஞ்சனம் வகுத்துக் கொண்டு கபிலைக் காட்டு பெற்றன 

னென்று உரைத்ததும் நோக்கிச் கொள்க, எனவே காலிங்கர் இக் 
குறட்பாவினை ஆண்பாற் கூற்றினதாகக் கொண்டது இழமுக்கின்றாம் 
எனக்கொள்க. 

இருக்குறள் காமத்துப் பாலுக்குப் பரிமேலழ ் இச்காள்வரையும் த 
ar மணக்குடவருரைகளே வழங்கின. இஞ்ஞான்று வேறு இரண்டு 
பழைய உரைகளும் பதிப்பெய்தி வருவனவாதலின் ஈல்லறிவுடைய 
செந்தமிழ்ச் செல்வா இவ்வுரைகளை ஊன்றிப் படி.சத்துணர்ச்து பயன் 
பெறுவார்களாக. இவ்வுரையாளருள் பரிப்பெருமாளாம் பரிமேலழ 
கரும் வடதான் முறைமைகளை இக்காமத்அப் பாலினியைகத்துக் கூறு. 
தற்கு எவ்வியைபுண்டென்பதைக் தனிக்கட்டுரை யொன்றிலாம்ர்: 

 தெழுதச் கருதுகிறேன். ப ப 

தத்



டே 

கடவுள் துணை, 

திருக்குறள். 
காமத்துப்பால், 

காலிங்கருரை : பரிப்பெருமாளுரை. 

டைல RECO 

காலிங்கர் உரைத்தொடக்கம். 

இவ்வாறு பொருட்பகுதி உணர்த்தி மற்று இதன் பின்னசே 

காமப்பகுதி உணர்த்துவான் எடுத்துக் கொண்டார். அவற்றுள் இது 

தகையணங்குறுத்தல் என்பது / மற்று இதனால் காட்சி முதலாகிய 

வகையியற் கைக்கொ காட்டுகின்றது இவ்வஇகாசம். . 

பரிப்பேருமாள் உரைத்தோடக்கம். 

காமத்துப் பாலாவது மைர்சர்க்கும் மகளிர்க்கும் கலவியானாகிய 

இன்பப் பகுதி கூறுதல், ௮ஃது யாங்கனம் கூறினாரெனின், ஒருவ 

னுக்கு இன்பம் நுகர்கற்கு இடம் சன்னியரும் கணிகையரும் பிதர் 

தாரமுமென மூவகை யல்லது இல்லை; அவற்றுள் பிறர் மனைக் 

கூட்டம் பாவம் தருமென்று 'அறத்துப்பாலுள் கூறிக் கணிகையா் 

கூட்டம் பொருள் கேடுதருமென்று “பொருமீபாலுள் கூறினாரா தலின 

௮றனும் பொருளும் இன்பமும் வழுவாமல் வருவது கன்னியா 

கூட்டமென்று அதனை ஈண்டுக் கூறப்பட்டகென்க. ௮ு.தான் எட்டு 

வகைப்படும் ; பிரமம், பிராஜாபத்இயம், ஆரிடம், செய்வம், காக்தாவம், 

சுரம், இசாக்கதம், பைசாசமென, அவற்றுள் ௮௬ரம் முகலான 

மூன்றும் ஒருதலைக் காமம் ஆகலானும், பிரமம் முகலான கானகும் 

ஒப்பில் கூட்டம் ஆகலானும், அவையிஜற்றுக்கு இன்பச் சிறப்பின்மை 

யின் காந்தருவ கெறியே யீண்டுக் கூறப்பட்டதென்று கொள்ளப்படும். 
என்னை $ “4 முன்னைய மூன்றுங் கைக்கிளைக் குறிப்பே, பின்னைய சரன் 

கும் பெருர்திணை பெறுமே ”” யென்றும், “*' காமக் கூட்டம் காணுவ் 
      

1. பிறனில் விழையாமை அதிகாரம், 

2. வரைவின் மகளிர் அதிகாரம். 

8. தொல். ச௭வியல்--14-15 சூத, 

4, தொல், களவியல்--1 சூத்,



2 திருக்குறள் - காமத்துப்பால் 

காலை, மறையோர் தேஎத்து மன்ற லெட்டினுட், டுறையமை wa 

யாழ்ச் அணைமையோ ரியல்பே '” என்றும் இலக்கணங்கூறுதலின். ௮ஃ 

தாவது சொடுப்போரும் ௮டப்போரும் இன்றி ps தார் இருவர் காமே 

கூடுங்கூட்டம் ; என்னை 7 16 அதுவே, தானே யவளே தமியர் காணக் 

காமப் புணர்ச்சி யிருவயி னொத்தல் £?. என்பதாகலின், இச்சூத்தாம் 

நாடக வழக்கிற்குக் கூறியதாகலின், ஈண்டு உரை க்சன்ற காமமும் : 

நாடக வழக்கோவெனின், இச்சூத்திசம் கூறுகன்றுழி யுசையா௫ிரியா் 

உலகத்தோடு ஒத்தும் ஒவ்வாறும் வருமென்று பொதுப்படக் கூறினா 

ராதலின், இஃது உலக வழக்கை நோக்கி யெடுத்துக் காட்டப்பட்ட 

தென்க. இக்காமப் புணர்ச்சியை வட நூலாசிரியர் ௮ராகத்தாற் கூடுங் 

கூட்டமென்ப, இதுதான் மூவகைப்படும் ; அருமையிறீ கூடலும், . 

பிரிந்து கூடலும், ஊடிக் கூடலுமென. அருமையிற் கூடுதலாவது 

- கூடுகற்கு எளிது அ௮ன்மையால் ஒருவர் ஒருவசைக் கண்ட காலம் 

தொட்டும் ஒத்த நகினைவினராய் நின்று கூடுதல். பிரிர்து கூடுகலாவது. 

இவ்வாறு கூடினார் பின்பு ஒரு காரணத்தால். பிரிந்து ௮ தன்பின் 

கூடுதல், ஊடிக் கூடலாவத தலைமகன் மாட்டுத் தவறு கண்டு புலந்து. 

தலைமகளைப் புலவி நீக்இக் கூடுதல். இவை மூன்று கூட்டமும் இவ.ற்றது 

நிமித்தமும் இக்காமத் அப் பாலுட் கூறுதல் தமிழ்சடை யன்றாதலின் 
இதற்கு இலக்கணம் யாங்கனம் பெறுதுமெனின், இவ்விலக்கணம்। 

தமிழ் சடையாயின், அகப்புறமென்று கூறுதல்வேண்டும்; அவ்வாறு 

கூறாது ௮றம் பொருள் இன்பமென வடழால் வழியே கூறினாரா. 

லின் இதற்கு இலக்கணம் வாற்சானிய மென்னும் காம தக்திரத்துச் 

சுத -விகற்பமென்னும் ௮திகொணசத்துட் கண்டுகொள்க. அன்றியும், 
3% புணர்தல், பிரிதல், இருத்தல், இரங்கல், ஊடல் இவற்றின் கிமித்த 
மென்றிவை, தேருக் காலைத் இணைக்குரிப் பொருளே '' என்ருரா தலின் 
அவற்றுள் இருச்சலும் இரங்கலும் பிரிச்துழி நிகழுமன்றே ; அவற் 
றைப் பிரிவினுளடக்கப் புணர்தலும் பிரிதலும் ஊடலுமெனச் தமிழ் 
நடையிற் கூறினும் இழுக்காது. இதனுள் தசையணவங் குறுகத்தல் 
முதலாகப் புணர்ச்சி மகிழ்தல் ஈருக, ௮ருமையிற் கூடலும் அதற்கு: 
நிமித்தமும் ஆகிய அதிகாரம் மூன்றும், கலம் புனைந்துரைத்தல் (lps 
லாகப் புணர்ச்சி விதும்பலீருகப் பிரிந்து கூடலும் அதற்கு நிமித்த 
மூம் ஆகிய அதிகாரம் பதினெட்டும், நெஞ்சொடு புலத்தல் apsore 
ஊடலுவகை ஈறாக ஊடிக் கூடலும் அதற்கு நிமித்தமுமாயெ ௮ 
கராம் நான்கும் ஆக இருபத்தைர் க.இகாரமுங் கூறப்பட்டது. அவற் 

அள் முன்பு கண்டறியா வருமையிற் கூடலைப் புணர்ச்சி மகிழ்கலென் 
அம் அதனை யறிதலாற் பிரிஈ்து கூடலைப் புணர்ச்சி விஅம்பலென்றும், 

கலாச் தீர்ந்து கூடுகலால் ஊடிக்கூடலை ஊடலுவகை யென்றும். 
கூறினசென்று கொள்ளப்படும், 

1. இறையனார் களவியல் 2, சூத், 
2. தொல், அகத்தணை--16 குத்.



1. தகையணங்குறுத்தல், 

(பரிப்பருமாள் உரை) சகையணவ் கு௮ுத்தலாவது தலைமக் 

னும் தலைமகளும் எதிர்ப்பட்ட இடத்துச் தலைமகளது கவின் தலை 
மகனை வருத்துதலும் தலைமகனது கவின் தலைமகளை வருத்அதலும். 
இத முதலாகக் காம நிகழுமாதலின் இஅ௮ முற்பாடு கூறப்பட்டது. 

கா. 1. ப. 1, 
அணங்குகொ லாய்மயில் கொல்லோ கணங்குழை 
மாதர்கொல் மாலுமென் னெஞ்சு. 

காலிங்கர் உரை) என்ப செய்குன்றும் இளமரக் காவும் ஆசிய 
யாரு மில்லதொர் சிறையிடத்து மற்று இவண் வல்லிப்பூக் கொய்து 
கொண்டு ஆங்கு இனிது நின்ற தலைமகளை நிரம்ப முன்தான் செய்த 
தவப்பயனாயெ விதி வகையால் தர் வேட்டம் போந்து விளையாடுகின் ற. 
தலைமகன் ஒரு மான் தொடர்ந்து வந்து எய்திக் கண்டான் ) கண்ட 
பின் தன் கெஞ்சிற்குச் சொல்லிய. இங்கனம் ஆரும் இல்லதொர் 
சிறையிடத்அ நின்றும் இவ்வணி யணிந்த உருவுடையதோர் தெய்வ 
வடி.வாங் கொல்லோ வென்றும், மைக்கோலமும் வளரிளஞ் சாய லும் 
வனப்பும் உடையதோர் அழகிய மயிலாங் கொல்லோ வென்றும் தக்க 
செல்வக் குலத்துள் பிறக்க மக்களுள் ஒருத்தி கொல்லோ வென்றும் 
இங்கனம் மயக்குறும் என்நினை வென்று தன்கெஞ்சிற்குச் சொல் 
லிச் தளர்வுற்றான் தலைமகனென்பது பொருள் என்றவாறு, கணம். 
குழை யென்றது மகாக்குழை, மாலுமென்றஅ மயங்குமென்றது. 

(பரிப்பேருமாள் உரை) என்பது.-இக்கணங் குழையை யுடை 
யவள் தெய்வம் கொல்லோ? ஈல்லதொரு மயில் கொல்லோ £ அன்றி 
மக்களுள்ளாள் கொல்லோ $₹ என என் மனம் .மயங்கா நின்றது 
இவற்றுள் யாதோ 7 என்றவாறு, 

எனக்குச் தெரிசின் றில்லை என்றவாறு ஆயித்று 7 கணங்குழை 
ஆகுபெயர். ஆய் கலென்பு தெரிதல்) பலவற்றினுர் தெரியப்படுத 
லின் ஈல்லசென்று பொருளாயிற்று. மக்களும் தேவரும் ஒரு நீர் 
மையார் ஆதலின், தெய்வமோ மக்களோ வென்று ஐயுறுக) மயிலோ 
என்றது என்னை 2 எனின், இம்மணம் காக்தருவம் ௮ன்றே? தலைமக 
காத் தலைமகன் எிர்ப்படுங்கால் யாரும் : இல்லாககோர் பொழி 
லகத்தே எதிர்ப்படுகல் வேண்டும் ; ஆயிடை எதிர்ப்பட்ட கலைமகள் 
இப்பெற்றியாள் இவ்விடைத் சனிவருகல் கூடாதாகலான் ஈண்டு 
உறைவகோர் தெய்வமேர் ?. என்று ஜயுற்றான் : ௮சன்பின் பொழி 
லகத்து வாழ்வன மயில்கள் பலவுமூள : அவற்றுள் இஃகொரு மயில் 
விசேடமோ? எண்று ஐயுற்றான் என்று கொள்ளப்படும், இகலுப்



A திருக்குறள் - காமத்துப்பால் 

காட்சி சொல்லி ஐயஞ் சொல்லுதலன்றே யிலக்கணம்: ௮௮ கூறா 

தீது என்னை? யெனின், கண்ட காலச்துப் புணர்ச்சி வேட்கை 

தோற்றுகையுக் தோற்றாமையும் நிகழுமாசலான், அதனை யொழித்து 

அதற்குக் காரணமாகிய ஐய முதலாகச் சொன்னாரென்சு, இது தலை 

மகன் தலைமகளை எதிர்ப்பட்டுழி ஐயுற்று. (1) 

(தா - ௨.) ஆற்றானாகய தலைமகன் இவள் கால்நிலர் தோ.ப்தலும் 

கண்ணிமைத்தலும் கண்ணி வாடுதலும் பிறவும் கண்டு தெய்வ வடிவில் 

இர்வுடைய மக்களுள் ஒருத்தியென அறிந்து மற்றதுவே பற்றுக் 

கோடாக உளளுபெ தல்மகன் தன் கெஞ்ற்குச் சொல்லி யதிவிக் 

இன்ற மேலிற் செய்யுள். 

கா. 8. | 1, 2, 

நோக்கனா ணோக்கெதிர் நோக்குத முக்கணங்கு 

தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து. 

(கா - ௨.) என்பது.--கண்ணுக்கு இனியதாகயெ மிக்க அழகினை 

யுடையாள் நாட்டத்து எதிர்நோக்கும் தன்மை நெஞ்சே / எத்னை 

மைத்தோ? எனின், அனைத்துயிரையும் விதிவழி வந்து தரக்குவ 

தாகிய கூற்றுப் பின்னும் தன்திறல் போதாமல் சேனையும் கொண்டு 

வக்த ௮வ்வொப்புடைத்தென்று இன்கனம் வருக்தித் தலைமகன் கன் 

நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது என்றவாறு, இவ்வுறாவு கொண்டதோர் 

கூற்றம் இதுவென்று இங்கனம் இவன் தன்னெஞ்சிற்குச் சொல்லி 

யறிவிக்கன்றத மேலைச்செய்யுள். 

(ப-௨.) என்பது.-- இவ்வழனை யுடையாள் எனறு கோக்க. 

எதிர்கோக்குதல், தானே வருத்தவல்ல தெய்வம் சேசனையைக்கொண்டு 

வந்தது போலு மென்றவாறு. 

தெய்வத்திற்கு உவமை வடி.வு. தரனேக்கு உவமை தோக்கம், 
இது மெய்கண்டு வருந்துவான், கண் கண்டதனான் வருச் தீம் மிக் 

கமை கூறியது, (3 

கா. 8. தி ப. 8, 
பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை யினியறிந்தேன் 
பெண்டகையாற் போமர்க் கட்டு. | 

கோ- ௨.) என்பது.--உலகத்து உயிர் கவாரீது ஒழுகுவ் கூற்று 
என்பதொன்று உளசென்று கேட்டறியும் அத்துணை அல்லது பண்டூ 

ஒன்னும் கண்டறியேன் கூற்று என்பது ; மற்று ௮ஃது இப்பொழு 
கண்டறநிச்தேன் ; இப்பெண்மைக் கோலத்துடன் பெருமித்து அமர் 
  

1, காலிங்கர் உரை என்று படி.த்துக்கொள்ளுக. 

2௨ பரிப்பெருமாள் உரை என்று படித் அுக்கொள்ளுக,
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செய்யும் கண்ணினை யடைத்தென்று தலைமகன் வருத்தத்தோடு தன் 
னெஞ்சற்ஞுச் சொல்லிய தென்றவாறு. இன்னமும், 

(ப-௨.) என்பது.--பண்டு கூற்றினது வடிவு இன்ன பெற்றித் து 

என்று அறியேன் ; இப்பொழு அறிந்தேன் / பெண் தகைமை 

யோடே கூடப் பெருத்து அமர்த்த கண்களை Yo sg என்றவாறு. 

கூற்று என்று அ௮றிச்தேன் என்றது மேல் ஐயப்பட்ட மூன்றினும் 
எம்மை வருத அதற்குச் தக்காளென்னும் குறிப்பு, பெண்ககைமை 
யாயே நடையும் கண்ணிமைகத்தலும் கண்டு மக்களுள்ளாள் என்று 
தேறிய. (3) 

© 

om. 4. | oun 5. 
கொடும்புருவம் கோடா மறப்பி னடுங்கஞர் 
செய்யல மன்னிவள் கண். 

(an - 2.) என்பது--இவளது கோடுகலுடைய புருவம் 
கோடாதவாய் மற்று அவ்வினை மறக் அளவாயின் நெஞ்சமே? யாம் 
இங்கனம் உள் நடுங்கு தயாஞ் செய்தல் இல்லை இவள் கண்ணென்ற 
வாறு. அன்றியும், 

(ப-௨.) என்பது,--இக்கொடிய புருவம் இவள் கண்கள் எண் 
னைச் துன்பம் செய்வசன் முன்பே கோடி மறைத்தனவாயின், ௮த 
னைக் கடந்து போந்து, எனக்கு நடுங்கப்படும் துன்பஞ் செய்யலா.ற் 
ரூவே அவை யென்றவாறு. 

மேல் தலைமகன் கூறிய சொற்கேட்டு காணமூறற தலைமகள் 
தலையிறைஞ்செவழிக் கண்ணை மறைத்துத் தோற்றிய புருவ முரிவு 
கண்டு தலைமகன் கூறியது, (4 

பரி. பா - ம். மறைப்பி, 

கா. 5. | | ப. 7, 
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவர | 
னோக்கமிம் மூன்று முடைத்து. 

(கா-௨,) என்ப த.---நெஞ்சமே / இவள் கண் ஈமதுயிர் நடுக் 

கம் செய்தலாற் கூற்றமென்றும், குளிர்ந்த கோக்குடைமையிற் கண் 

ணுருவுதகானேயோ என்றும், வெருஉதற் பேசைமை தோன்றப் பிறழ் 

தலின் பிணைமான் விழிவடிவோ என்றும், இங்கனம் நியே உற்று 

வருர் அதலால் இவை இத்துணையும் ஒருங்குடைத்து இவள் கோக்க 

மென்பதனால் தனஅ வருத்தம் ஒருகாலைக்கு ஒருகால் மிக்குச் செல்லு 
இன்றமை மிகுத்துரைத்தது கருத்து என்றவாறு,
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(ப - ௨) என்பத. கொடுமை செப்கலாற்கூற்றமோ * ருள் 

செய்தலாற் கண்ணோ ? வெருவுதலான் மான்பிணையோ 2 மட 

வாலே! நினது கோக்கமான இவை மூன்று ப்கூதியையு முடைக்து) 

அவற்றுள் யாதோ ? வென்றவாறு, 

தலைமகள் குறிப்பறித.ற் பொருட்டுத் தலைமகன் கூறியது. (8) 

கா. 6. ப. 4 

கண்டா ருயிருண் ணுந் தோற்றத்சாற் பெண்டகைப் 
பேதைக் கமர்த்தன கண். 

கோ-௨) என்பது.--நெஞ்சே / இவ்விடத்து வது கண்டவ 

maw ஈம உயிர்பருகும் தன்மையே இவை யிரண்டினுஞ் சலப் 

புலப்படத் திகழ்.சலால், இப்பெண்மை கலனும் பேதைமையும் உடை 

யாட்கு இதனால் இயன்றன கண்ணெனவே, இரண்டும் ஒருவாற்றால் 

இத்அயர்க்கு ஒரு தண்ணளி செய்வன போலுமென்பது கருத் 

தென்றவாறு, | 

(ப- ௨.) என்பது. தன்னைக் கண்டவர்கள் உயிரை உண்ணும் 

கோற்றத்தாலே பெண் தகைமையை உடைய பேதைக்கு ஒதீனை 
கண்ணென்றவாரறு. 

அமர்தல் - மேவல். ௮து பொருத்சக்தின் வர்.௧௮. பேதையோ 
டொத்த தொழிலுடைச்சென்று கண்ணின் கொடுமை யட்கொண்டூ 
கூறுதல். | (0). 

கா. 7. ப. 8. 
பிணையேர் மடநோக்கு நாணு முடையாட் 
கணியெவனோ வேதில தந்து, 

(கா- ௨.) என்பது. -கெஞ்சமே/ தன் பெண்மை அழகு. 
பேரொளி சறத்தற்குப் பெடைமான் நேரக்கனைய அழகும் மடப்ப 
மூம் சிறச்த கோக்கனெ௫ ஈலத்திற்கு இயல்பாகிய காணினையும் தனக்கு 
உடையளாகிய இவட்கு இனிவேறு Fo stg அ௮ணிசன்ற அணி. 
என்னையோ 2 எனவே ஈம்மை வருத்து்றஅ மற்று இப்பிறவணியும் 
வந்து படைக் துணை செய்யவேண்டுமோ வென்று பின்னும் தன்னுறு. 
அயாம் சன் நெஞ்சொடு செத்தல் கருச்சென்றவாறு, ப 

(ப. ௨.) என்பது. பிணையை யொக்த ப மடப்பத்தினையடைய 
நோக்கெயும், காணினையும் உடையவட்குப் பிறிது அணிதந்து. 
அணிகை யானைக் கருதியோ ? பிறரை வருதீதுகற்கு இவைதகாமே 
யமையு மென்றவரறு,
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மேல் தலைமகன் கூறிய சொற்கேட்டு சகாணுற்ற தலைமகள் 

வாளாது நிற்றல் ஆற்றாது தன் ௮ணிகலனைத் தொட்டுழி, அதனை 
நோக்கி இச்சன்மையாட்கு இதனையும் ௮ணிதல் வேண்டுமோ எனறு 

தமரைக் கொடுமை கூறுவான் போல கலம் பாராட்டியது. (7) 

கா. 8. ப ப. 9. 
கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படா மாதர் 
படாஅ முலைமேற், றுகஇில். 

(கோ- ௨) என்பது.--கொலைவினை காத்தற்கு மசக்களிற்றின் 
மாட்டு உ௮ுத்திய முகபடாமன் ) ௮ யா௩தோவெனின், கெஞ்சே 
இம்மாஜாள் தன முகஞ்செய் பருவமாகிய இளமுலைமேல் தவக் 
இய உத்தரியப் பட்டாடை என்பது கருத்சென் றவாறு. 

(ப- ௨.) மதயானை முகத்துக் கண்மறைவாக விட்ட படாம் 
போலும் ) மாதசே/ நினது படாதமூலை மேலிட்ட துகிலென். றவா_று. 

நீக்கிற் கொல்லுமென்பது கருத்து, மூலைகண்டு அவ்வேட்கை 
யால் தலைமகன் கூறியது. இத்துணையும் கலைமகன் கூற்று, (8) 

கா. 9. | ப. 6, 

ஒண் ணுதற் கோஓ வுடைத்ததே ஞாட்பினு 
ணண்ணாரு முட்குமென் பீடு. = 

(கா- ௨.) என்ப௮ு.--நெஞ்சமே / இவ்வொளிய அந.கலினை 
உடையாள் பொருட்டு மிகவும் கேடு அடைச்சது) யாதோ௭னின், 
போர்ச் சொழிலிடத் துப் பகைவரும் அஞ்சும் எனது நெஞ்சு உம் 
என்றவாறு. 

| (U-2.) acug.—QgaQaraw நுதழ்கு மிசவும் கெட்டது) 
போரின்கண் கட்டாதாரும் உட்கும் எனது வலி யென்றவாறு. 

| உம்மை யெச்சவும்மை. கிட்டினார் உட்கு முன்பே அமைந்து 
இடக்கது. மேற்கூறிய சொற்கேட்ட தலைமகள் மிகவுவ் சவிழ்கது 
நிலன் கோக்கியவழிப் புருவக்தின்மேற் றோற்றிய நுகல்கண்டு கூறி 

யது, . (9) 
கா. 10, ப. 10. 

உண்டார்க ணல்ல தடுதரமுக் காமம்போற் 
கண்டார் மகிழ்செய்த லின்று. 

(கா- ௨.) என்பது.-- நெஞ்சமே அடப்பட்ட நறவாயெ கள் 
ளானது உண்டாசை மனக்களி செய்யும் இத்துணை அல்லது காதல் 
உருபு கண்டவிடக்துக் களிசெய்யும் காமம்போலக் சன்னைக் கண்டர் 
சைக் களிப்புறுத்தல் எஞ்ஞான்று மில்லை என். றவாறு,
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(ப- ௨.) என்பது.--உண்டார் மாட்டு அல்லது அடப்பட்ட 

நறவு காமம்போலக் கண்டார் மாட்டு மகழ்ச்சி செய்தல் இன்டு இன்ற 

வாறு, இது தலைமகளைத் தலைமகள் கண் டுதி வருத்தமுற்றுக் கருதி 

யது. (10) 
(கா - ௨.) இனி மற்றிங்கனம் தன்னெஞ்௪ம் ௮வளுழைக் காத 

லுறினும் தான் ௮வுளஅ உள்ளக்குறிப்பு உணராக்கால் ஒரு பயனி&் 
யன்றே? அதனால் மற்றிசன் பின்னரே அதனை யறிவிக்கின்றத 
மேலை ௮.இிகாரம். | 

2, (கா.) குறிப்புணர்தல்--(பரி,) குறிப்பறிதல், 

(ப- ௨.) குறிப்பறிதலாவது தலைமகள் உள்ளக் கருத்துச் Ba 
மகன் அறிதல். இது கலைமகற்கே யுரித்அ. பெண்டிர் சாணமுடைய௰ 

ரன்றே! .௮வாத உள்ளக் கருத் அ வெளிப்பமோொறு என்னையெனின்,- 
மேலை யஇிகாரத்துச் சலைமகனைக் சண்ட தலைமகள், ** காமம்போர 
கண்டார் மகிழ்செய்தல் ” இன்றென்று நினைத்தாளாகக் ada 
ரன்றே: அ௮சனானே கண்ணும் முகமும் வேறுபடும்; அ௮கனாளே 
அறியலாகும். மனக்குறிப்பு அறிதல் கூறியது எற்றுக்கு £ பிறவாற்ர 
னுங் கூடுதற்கு கெியுளவாலெனின், பிறவாற்று.ற் கூடுங்கால், ஞால 
ராற் கூடிற் பெரும்தினையாம் ) பொருள் கொடுத்துச் சாரின் ௮௬. 

மாம் ; வலியிற் சாரின் இசாக்ஷசமாம் ; மறலியிற் சாரின் பசாசமாம்; 
ஆதலின் இக்கூட்டத்துக்குக் குறிப்பறிச்தே புணா வேண்டுதலின் இத 
கூறப்பட்டது. மேலகஜோடு இயைபும் இது, இ தலைமகற் குரி, 
தன்றோவெனின் அவன் வெளிப்பட இரச்தலான் வேண்டா என்க. 

கா. 43. ப, ] 
இருதோக் கவளண்க ணுள்ள தொருதோக்கு ' 
நோய்தோக்கொன் றந்நோய் மருந்து. 
(கா- ௨.) என்பது.--நெஞ்சமே/ இவளது மையுண்ட கஸ் 

ணின்கண் ணுளதாகிய நோக்குதக்கான் ஈம்பரல் இரண்டு நோக்கு 
யிருக்கு. இஃது எங்கனமெனில், ஒரு நோக்கு சம்மிடர் செய்யும் 
நோக்கம் : ஒரு கோக்கம் மற்று அவ்விடர் சணித்தற்கு ஓர் தண். 
மருந்து போலும் என்றவாறு, எனவே எங்கும் ஓடும்போது நோ: 
கன், தனக்கு ஒரு பயனின்மையின் கோயதென்றும், Dale wa 
வயிழ் சென்ற கோக்குச் தன உயிர் ஆற்றற்கோர் தண்ணளி யானை 
யால் இடர்சணி கோக்கு என்றும், இங்கனம் இவள் நோக்ளெப் 
பிரித்துக்கொண்டு ௮வன் உட்குறிப்பறிச்சா னென்பது கருத்த 
OTST AUT LM. 
  

1. 10-வறு, குறள்.
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(ப- ௨,) என்பது.--இவள் மைஉண் சண்ணின் உள்ள நேரக் 
கம் இரண்டு வகைத்து) அவ்விரு வகையினும் அருசோக்கு கோப் 
செய்யும் : ஒரு கோக்கு அதற்கு மருந்து ஆம் என் றவரறு, 

கோய்கோக்கு என்பது முதில் கோக்கன கோக்கு? மருக்து 
நோக்கம் என்பது இதனால் வருத்தமுற்ற தலைமகளைத் தலைமகள் 
கலங்கி சாணொடு கூடி கோக்னெ நோக்கம். அதனானே உடம்பாடு 
காண்டலின் மருந்து ஆயிற்று. இது காணி நோக்குதல் உடம்படு 
லாம் என்றது. (1) 

கா. 8. ட ட ட ப, 9. 
அசையியற் குண்டாண்டோ ரேளர்யா னோக்கப் 
பசையினள் பைய தகும். | 

(att - 2.) என்பது, அசைச்சு இயல்பினை உடையாள் மாட்டுப் 
பின்னும் ஓர் சன்மை உண்டு : யாசோ எனில், யான் சன்னை நோக் 
திய Coreg எதிர் கானும் நம்மாட்டு உள்ளத்தால் PGS Gru FH 
உடையாள் போல மெல்ல நிகழ்வதொரு முனுவல் உண்டென எய் ஆ 
பற்றுக்கோடாக அப்பொழுதைக்கு அறுதல் உளன் தலைமகன் என் 
பஅ கருத்து என் றவாறு, gon rai என்பது அவ்விடத்து ஓர் 
அழகு என்.றவரறு. | 

(ப- 2.) என்பஅ.--அசைக்த இயல்பினை உடையாட்சு. அவ் 
விடத்து ஓர் அழகு உண்டு) யான் நோக்க கெ௫ழ்ந்து மெல்ல ககா 
ன்றாள் என்றவாறு, 

அவ்விடம் என்று ௮. அவள் Ona pig கக்க விடம், அழகு உண்டு 
என்ற. தன் வடிவினும் மிக்கது குணமெனக் குறிப்பு அறிர்தான் 
ஆசலான் என்றவாறு, பைய நகுதல்- ஓசைப்படாமை நகுதல், இது 
காமக்குறிப்புத் தோற்ற நின்று rose உடம்படுதலாம் என்றது. (8) 

கா. 8. .. பூ. 
G நோக்கின னோக்கி மிறைஞ்சின எஃதவள் | 
யாப்பினு எட்டிய 

(கா- ௨. என்பது. "ante / இல்கனம் சிறந்த கோக்களை 
உடையாள் மூன்னம் தான் கோகூப் பின்னர் யான் தன்னை நோக் 

கும் இடத்து எதிர் கோக்கு இன்றி முகம் இழைஞ்சி நின்றாள். மத்து 
gis ur Reo ஒக்குமோவெனில் ஓர்ப்புறைரந்த இடத அப் பின்னும் 
அதற்கு உறுதி பெறுவதாக நீர் பெய்து கூறு கொண்டாற் Cura gs 

தானும் ஈம் இடத்து ஓர்த்தற் குறிப்படைமை வைப்புறுச்தினாள். 
போலுமென்று மகழ்ச்து தேறினான் தல்மைகனென்பது “GAC erp 
UTM. : 

2
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(ப-௨.) என்பத... முற்பட கோக்கிப் பின்பு நரணிஞள்; 

௮ஃது அவள் நட்பு வளா வார்த்த ரீரென்றவாறு, ் 

நாண் போகாமைக்குக் காரணம் கூறியவாறு ஆயிற்று. பந்தம் 
என்பதனை யாப்பு என்று கூறிஞர். பார்த்தவள் பெயராது நாணி 
நிற்றலும் உடன்படுதலாம் என்று. (3) 

or, 4. | . . ப, 8, 

யானோக்குங் காலை நிலனோக்கு: ோக்காக்காற் 
ரூனோக்கி மெல்ல நகும்.. | | : 

u (கா - உ என்ப௮.--நெஞ்சமே 1 யான் தன்னை கோக்கும் 

நேரத்து காணினள் போலச் தான் நிலம் நோக்கி நிற்கும்: யான 
அவள் கூறிப்பு அறிதற்கு நோக்காதேன் போலக் கடைக்கணித்த 
நின்ற கோத்துக் தான் என்னை நோக்கி மெல்லென வேறுபப் உள்மூறு 
வல். செய்யுமெனவே தன்வயிற் கொண்டதோர் குறிப்பின் கணம் 
பற்றிக்கொண்டு இன்புற்று ஆற்றின னென்பது கருத்சென்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.--யான் தன்னைப் பார்க்குங்கால் சான் Ba 
னைப் பார்க்கும். யான் பாராத காலத்துத் தான் பார்ச்சது கோற்ர 
மல் ஈகுமென்றவாறு.. , 

மெல்ல ககுதல்--மு௫ிழ்முகிழ்த்கல் / எதிர் நோக்காமல் உடன் 
படுதலாமென்றது. | | (4) 

am. 5, ப ப. கீ 
கண்களவு கொள்ளுஞ் சிறுநோக்கங் காம்த்திற் 
செம்பாக மன்று பெரிது. 

(கா-௨.,) என்பது. இங்கனம் இவளது கண்களானவை 
வ௮ புலப்படாதவாறு சாம் காதல் உருபினைக் கவாச்து கொள்வது 

போலும் இறு கோக்கமானது காமச்சுவையைப் பருதிதுணரின் யாண் 
டும் -பரச்த முழூ நேரக்குடைய கலவியான காமத்திற் செவ்வனம் 
பகுக்ச பாகச்சுவைப் பங்கெனவே அன்றியும் பின்னும் பெரிதென 
லாமென்று இங்கனம் பெற்றான் போல்வதோர் பற்றுக்கோடு எப்.இச் 
சிறித படர் தார்கானென்பது பொருள் என்றவாறு, 

(ப.- ௨.) என்பது--என் சண்களைச் சோர்வு unig ge sord 
னால் நோக்குகின்ற: சிறிய நோக்கம் வேண்டப்பட்ட பொருளிர் 
பாதியே யன்று: பெரி௫ ; என்றவாறு, ட 

சோர்வு பார்த்தலாவது தலைமகன் தனது காதலினாலே arti 
பொழுதும் சோக்குவனன்றே தலைமகளுக்கும் அவ்வாறு நோக்க 
வேண்டுதலின் அவன பாராக் காலத்தைக் குறித்து நிற்றல், “களவி 
னான் கோக்குகலாவத அக்காலத்தே கோக்குகல். தலைமகன் காணா
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மல் நோக்குதலின் களவு ஆயிற்று, Garcronsd நோக்ஞ்தற் 
பொருள்மேல் வருதலின் கோக்கு ஆயிற்று. சிறு சோக்கமாவது 
பார்ச்சதும் மீளுதல். நெடிது கோக்காமையிற் சிறிது ஆயிற்று. 
வேண்டப்பட்ட பொருளாவ அ புணர்ச்சி, செம்பாச மன்று பெரிது 
என்பது அதற்குப் பாதி இசைவுக்கு மேலே பெற்றேம் என்ப, 

இத மநைய நோக்குதல் உடம்பாடென்.ற.௮, (5) 

Bl, 6, LI. 6, 

குறிக்கொண்டு நோக்காமை யல்லா லொருகண் 
சிறக்கணித்தாள் போல தகும், 

மகா - ௨.) என்பது.--நெஞ்சமே / ஈகம்மோடு பயின்.றிலாமை 
யிற் குறிக்கொண்டு எ.இர்முகம் நோக்காமை அல்லது ஈவ்கண் தனத 

| உட்குமிப்பின னொருகண் கடைக்கணித்தாள் போல நின்று, ௮கமுது 
வல் செய்யுமெனவே மற்றொன்று கோக்குவாள்போல மூகம் புரிக தும் 

இப்பக்கத்.து விழிக்கடை கோக்கு என் கண்ணதே போல்வதோர் 
இன்பப் புன்முறுவல் செய்யுமென முன்னிலையினும் பின்னிலைக் ரூ கூறி 
வேற்றுமை கண்டு மற்றிது பற்றுக்கோடாக ஆறினானென்பது பொரு 
ளாயிற் றென்றவாறு. 

(0-௨ +) என்ப. குறித்து நோக்காமை அல்லாது ஒருகால் 
உடம்பட்டாள் போல சகாகின்றாள் என்றவாறு. 

உடம்பட்டாள் போல நகுகல்--அ௮லஃதாவது காமக் குறிப்புடை, 
யார் போல ஈகுசல். அதனை வெளிப்பட நில்லாமையிற் போல. என் 

ரூர். அஃதாவது நகை தோற்றிய வழிப் பிறிது ஒன்று கண்டாள் 
போல நகுதல். 

இதன் குறிப்புக் தோற்றாமல் மறைத்த ககுதலுடம்படுதல் gue (6) 
கா. 7. | | in 5 

ஏதிலார் போலப் பொதுதோக்கு தோக்குதல் 
காதலார் கண்ணே யுள. 

| (an - 2.) என்ப2.--கெஞ்சமே / இங்கனம் குறிக்கொண்டு 
நோக்காது அயலார் போலப் பொ துகோக்கு நோக்குதலும் ம ற்று உள் 
or Be கா. தலுடையோர் மாட்டேயும் உளவென்பது கண்டனம். 
ச் கன் முன்னர் ஒரு கோக்கு நோய்கோக்கன்றியாம் அஞ்சிய தூஉம் 
இனிமைக்கூறு என்பது. சிறிது பயின்ற இடச். ஐச் தெளிர்சனம் 
என்று ஆற்றாமை சிறிது நீங்கினான் தலைமக னென்றவாறு, ப 

(ப-௨.) என்பது. -- அயலார் போலப் பொதுப்பட. சோக்குதல் 
காதலித்தார் மாட்டே. உளவாம் என்றவாறு.
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சோக்குதற் ற் பன்மையால் உளவென்மூர. இது குறித்து நோகச் 
-கரமையும் உடம்படுகல் என்றது. (7) 

கா. 8. ப, 10, 
கண்ணொடு கண்ணிணை நோக்கொக்கின் வாய்ச் - 
டென்ன பயனு மில. [சொற்கொன் 
(கா- ௨.) என்பது. கேளாய் நெஞ்சே / ஒருவனோடு ஒருத்தி 

“பிடை மற்று அவர்தம் கண்ணொடு கண்ணெதிர்க்து நோக்குங்கால், 
கெஞ்சில் காதல் குறிப்புக் கண்ணில் புலப்படுமானு இசண்டு கோக்கும் 
தம்மில் ஓ DEBE குளிர்ந்திருக்கப்பெ றின், மற்று வாய்ச்சொற் கொண்டு 
என்ன பயனும் இல எனவே, யாம் இவள் வாய்ச்சொல் கேட்கப் 
பெறின் எனைத்துப் பயனும் அதன்கண்ணே நிகழுமென்று வள் 
சொற்கேட்டலும் காதலித்தான் தலைமகன் என்பது கருத்தென்ற 
வாறு. இதனால் இயற்கைப்புணா்ச்சி எய்தினன் தலைமகனென்பதூஉம் 
மற்று அவள் இன்சொல் கேட்ட கருத் அண்மையும் புலப்பட்ட 
சென அறிக. 

(ப-௨.) என்பது.--கண்களோடு கண்கள் காமக் குறிப்பினால் 
கோக்கும் நோக்கம் ஒக்குமாயின், வாயினால் கூறும் : சொற்கள். ஒரு 
பயனும் உடைய வல்ல என்றவாறு, 

.. இது சார்தல் உறுகன்ற தலைமகன் தன் கெஞ்சிற்குச் சொல்ல் 
Wt Be | (8) 

பரி. பா- ம். வாய்ச்சொற்கள், 

கா, 9, ப. 8, 
உரு௮ தவர்போற் சொலினுஞ் செருஅர்சொ 
லொல்லை யுணரப் படும். 

(கா - ௨.) என்பது,-- _-கெஞ்சே/ கெஞ்ற் பரிவுருதார்போர் 
Ra’ சொல்லினும் பரிவுடையார் சொல்லும் சொல்லின தூ குறிப்பினை 
அனுதரிக்க அடாது) மற்று இதன் கருத்து என்னைகொல் என்று 
விரைச் து குறித்தணச அடுக்கும் என்பதனால், தனக்கு Qh OURO 
abs Oita mab pH upmeCar® gu hm crest mar pi, 

ப-௨.) கூடாதவாபோல் சொல்லிலும் செறுதல் இல்லாதார் 
சொல்லை இதற்குக் காரணம் பிறிது ஒன்று உள என்௮ விரைந்து 
அறியவேண்டும் என்றவாறு, | 

மனம் செ௫ழ்ச்சி கண்டு சாரலுற்ற தலைமகனைச் தனஇல் வள 

யு௮த்துதற் பொருட்டுக் கடுஞ்சொல் கூறிச் தலைமகள் ரீக்னெ வழி 
இஃது உள்ளன்பு இன்மையால் கூறினாள் அல்லள் 2 அதற்குக் கா 
ணம் யாதென்று தலைமகன் சன்னுள்ளே சொல்லிய ௮,
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இஃ உதப்பினால் இசைவுகாட்டி உரையினால் மறப்பினும் 
உடம்படுதல் ௮ம் என்றது. (9) 

கா. 10. ப. 9. 
செழமுஅச் ச றுசொல்லுஞ் செற்றுர்போ னோக்கு 

முறுஅர்போன் .நுற்றார் குறிப்பு. 
(கா- ௨. என்பஅ--கெஞ்சமே | நமக்கு ஒன்று சொல்லினும் 

இவள் எங்கனம் சொல்லுமோ என். இடர் உ றவேண்டா? ் உள்ள கீ 
தால் செரு புறம்பு உரைக்கும் புன்சொல்லும் ௮ங்கனம் சீரியாசே 
செற்றாரைப் போல்வதோர் கோக்கும் இவை இரண்டும் புறச். அப் பரி 
விலாதரர் போன்று வைத்த அகத்து அன்புடையார் செய்யும் மனக் 
குறிப்பென்று ஆற்றியுளேம் ஆதலே கருமம் என்பது பொருளா 
யிற்று என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்ப௮.--செறுதல் இல்லாக் கடுஞ்சொல்லும் செற் 
ரூரைப் போல நோக்குதலும் அன்புராதார் போல அன்புற்று 
குறிப்பென்று கொள்ளப்படு மென்.றவாறு. 

மேல் தலைமகன் கூறிய கடுஞ்சொல்லும் ௮ தின்பின் EOE gr 
கோக்கின சோக்கமும் சூறித்து இவ்வாறு செய்யினும் அன்பின்மை 
தோற்றம் இல்லாமையின் உடம்பாடு என்று கேறிய௫. (10) 

(கா-௨.) இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ச்த தலைமகன் தலைமகள் 
மாட்டு அன்பு பெரிது உடையன் என்று இன்புறு,சல் காரணமாகக் 
தன் கெஞ்சிற்குச் சொல்லுவான் போன்று ௮வள் கேட்பச் சொல்லி 
அறிவிக்கின்றன மேலை ௮இகராம்.-- 

5. (கா.) புணர்ச்சியின் மகிழ்தல்.-(பரி.) புணர்ச்சி மகிந்தல். 

(u- உ.) புணர்ச்சி மட௫ிழ்கலாவது கலைமகள் குறிப்பு அறிக் ஆ 
புணர்ச்த தலைமகன் புணர்ச்சியினை. மஒழ்க்து கூறுதல். மேலதஜேடு 
இயைபும் இ௮. இது தலைமகட்கு உரிக்சன்றோ எனின், ௮வட்கும் 
ஒக்குமாயினும் அவண் மாட்டுக் குதிப்பினன் நிகஜின் அல்லது கூற்றி 
னான் கிகழாசென்க. 

கா. Ll. ப. 2, 
-கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியு மைம்புலனு 
மொண்டொடி. கண்ணே யுள. 

கா- ௨.) என்பது.--தாம் எப்பொழுதும் கண்ணுக்கு இனிய 
படவ க வ ட வட்டவடிவ வுறுசலுமன்றே: அதனால் இவை இத்துணையும் நம் 
மாற் காதலிக்கப்பட்ட இவ்வொண்டொடி மாட்டே உளவாகலாண் 
இனிப் புறச்துப் போய் ஒன்று அறிவு வேண்டுவதில்லை ; இவ்வாறு
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"இவளோடு இன்புற்று இனிது வாழ்தற்கு யாம் முன்னம் என்௨ 
தவஞ் செய்தனம்; இத என்ன வியப்போ என்று இங்கனம் தஷ் 

'கெஞ்சிற்குச் சொல்லுவானாய்த் தலைமகள் கேட்பச் சொல்லிய, 

பொருளென்றவாறு. 

(ப -௨.) என்பது.--கண்டும் கேட்டும் உண்டும் உயிர்த் த 

apo spar» neg புலனும் இவ்வொள்ளிய தெரடியை உடை 

யாள் மாட்டே உளவென்றவாறு. ப 

பொறிகள் ஐச்இினுக்கும் ஒரு காலத்தே இன்பம் பயர்ததென்ட : 

புணாச்சியை வியந்து கூறியது, | 

கா. 4. 
வீழு மிருவர்க் இனிதே வளியிடைப் 
போழப் படாஅ முயக்கு. 

(கா- ௨.3) என்ப௮.--கநெஞ்சே / உள்ளுற விரும்பும் விருப்ப 
இருவர்க்கும் சால இனியது ஒன்றுளது) அஃது யாது எனி௰6 
நுண்ணிதாகயெ காற்றும் ஊடு போதாற்கு இடனில்லாகவரறு இறு 
மறுக முயவ்கப் பெறும் முயக்கம் என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்ப௮.-காதல் உடையார் இருவர்க்கு இனி; 
ஆம் : காற்றும் இடையரறுாச முயக்கம் என்றவாறு, ப ் 

என்றது இடையறுதல் இல்லாத முயக்கம் என்றவாறு ஆயிற் ழு | 
தோழியிற் கூடிய தலைமகன் பகற்குறி யாயினும் இரவுக்குறி யாயினு! 
ஒழுகா நின்றுழிக் காவல் சகடுகுதல், நிலவு வெளிப்பாடு, அல்ல சூ 
மூசலாயினவற்றால் இடையீடு பட்ட சலைமகட்குத்' கன்வயின் உரிவை 
யும் ௮வன் வபிற் பாத்தையும் தோற்ற ஊடற்குறிப்பினால் கலைமகள் 
கூறியது. புணர்ச்சி விருப்பினாற் கூறினமையால் புணர்ச்சி மகிழ்; 
லாயித்று. இ குறிப்பினால் (பு)கழ்ச்த௮. (3 

கா. 8. | ப ப. 1 
பிணிக்கு மருத்து பிறம னணிமிழை 
தன்னோய்க்குத் தானே மருந்து. 

. (கா- ௨.) என்ப௮.--கேளாய் செஞ்சே 7 உலகவ விந 
பான் வர்துற்ற சோய்க்கு ௮௮ கணிக்தற்கு மருச்து பிற ஆம் இர? 
அணை : இனி மற்று இவ்வணியிழை தன்னால் முண் சமக்குள தாயெ 
கோய் பின் கணிதற்கு மருந்து தானே ஆயினள்: 2) 5) என்ன 
வியப்போ என்றவாறு. | ப | 
eo 

1, (தொல். BAT OY it's இ;)
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(ப-௨.) என்பத... நோய் உற்றால் அதற்கு மருந்தாவது பிறி 
தொன்று : இவ்வணியிழையால் வந்த சோய்க்குக் காரணமாகிய 
இவள் தானே மருக்தாயினள் என்றவாறு, 

இது புணாவகன் முன்னின்ற வேட்கை sons சமை 

கூறிற்று, 8) 
கா. 4, oun A 

தாம்வீழ்வார். மென்றோ டுயிலி னினிதுகொ ் 
ரூமரைக் கண்ணா னுலகு. 

(கா- ௨) என்பது.--கெஞ்சே 7 காம் விரும்பு. ற்கு. உரிமை 
யுடையோர் ௧மஅ மென்றோள் மேவித் யிலும் அயிலின் இனிமை 
போல இனிதோதான் 5 £ இது அன்று ; யாகெனின், ஆயிரம் வேள்வி 
யின் எய்துவாராக அருமறை கூறும் ஆப BING; அண்டு உறும் இன் 
பம் என்றவாறு. தாமரைக் கண்ணா SGT LI) தரமரை பிடத் ar 
னென்றது. மாயவன் உறையும் வைகுந்த உலக மென்றும் ஆம், 

(ப-௨.) என்பது,--தாம் விரும்பப் படுவாரது மெல்லிய 
கோளின்கண் துயிலும் துயிலினு மினிகோ; இந்இரனது a D-glg 
என்றவாறு. 

ஷூம்.த்தின்பமும் இதுதானே என்று கூதிய. A) 
கா, 5. | | ~ in 5, 

வேட்ட பொழுதி னவையவை போலுமே 
தோட்டார் கதுப்பினா டோன். 

(கா - ௨.) என்பது.--கெஞ்சே / உலகத்து யாதானும் ஒரு 
பொருள்களை விரும்பினால் விரும்பின பொழுதிலே அவை அவை எய்தி 
இன்புறல் யார்க்கும் ௮ரிது : அவ்வாறு அன்றி ௮வை அவை விரும் 
பிய பொழுதே எளிதாக ors) இன்புறும் இனிமை போலும் இகழ் 
ஆர்ந்த சுரிகுழலினாள் தோள் ஈமக்கென்றவானு, 

பரி. பா - ம், தோட்டாழ் கதுப்பினாள். | 

(u - ௨.) என்ப௮.- காதலிச்ச பொழுது காதலில்கப் பட்ட 
அவ்வப் பொருள்களைப் போலுச் தோளின்கண் தாழ்ந்த கூந்தலை 
யுடையவள் சோள் என்றவாறு. 

தோள் காழ் கப்பு - புணர்ச்சி காலத்துச் தாழ்ந்து அசைந்த 
கூந்தல். 

இதனை ஒழியப் பிறிதொன்று கோற்றுன்ற நில்லைவென் று 
கூறியது அன்றி, யாம் காதலிக்கப்பட்ட பொருள்கள் அக்காலத்தே.
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முயலாமற் பெற்றதனோடு ஓத்த உவகையை மிகுக்கும் என்றும் 

ஆம்; 
(9) 

கா. 6, ட் | டப, 8, 

உறுதோ றுயிர்தளீர்ப்பத் தண்டலாற் பேதைக் 

கமுதி னியன்றன தோன். 

(கா-௨.) என்ப ௮.-நெஞ்சே ॥/ யாம் இங்கனம் இருந்தவள் 

மெய்யோடு மெய்யுறு தோறும் ஒருகாலைக்கு ஒருகால் ஈமது உயிர் 

தளிர்த்து ஏமு.றுமாறு முயங்கிச் 'சேறலான் இப்பேகையாட்கு அமிழ் 

தினான் அமைத்தன போலும் இத்தோள்களானவை என்றவாறு. 

(u- 2.) என்பது.--சாருக் தோறும் என்னுயிர் தழைப்பச் 

சார்தலாற் பேதைக்குத் தோள்கள் அமிழ்தின் செய்யப்ப&்டன 

ஆகவேண்டும் என்றவாறு, 

சாராத காலத்து இறச்து படுவகான உயிரைச் தழைக்கப் பண் 

ணுதலால் அமிழ்தம் போன்றது. இது கூடின தலைமகன் மகிழ்ந்து 

கூறியது, (6) 

கா. 7. ௬ இ ப. 7. 

நீங்கிற் றெறாஉங் குறுகுங்காற் றண்ணென்னுதி 

இயாண்டுப் பெற்றா எிவள். | | 

(கா- ௨.) என்பது. நெஞ்சே / உலகத்துத் தியினது இலக் 

கணம், தன்னை வந்து அ௮ணுகின் சுடுதலும், ௮கலின் மெய்கண் 

ணென்றலுஞ் செய்யும் ௮௮ வல்லது இங்கனம் சிறிது தன்னை ௮௧ 

லின் சுடுதலும், ௮ணுகின் சண்ணென்றலும் செய்யும் இக்கும் தீ 

இவள் எவ்விடத்துப் பெற்றனள் என்றவாறு. டட 

(ப- ௨) என்பத. -தன்னை நீங்னெ இடத்துச்சுமம்) குறு 

னெ இடத்துக் குளிரும் : இத்தன்மை யாய இ எவ்விடத்துப் பெற் 

முள் இவள்; என்றவாறு. 

இரண்டாம் கூட்டத்துக் கூடலுற்ற தலைமகன் தலைமகள் கேட் 

பது பயனாகத் தனது வேட்கை தோன்றச் சொல்லியது. : :இது 

புணர்ச்சி வேட்கையாற் கூறுகலாற் புணர்ச்சி மசழ்தலாயிற்று, (1) 

கார், 8. | WW 6. 

அ.றிதோ றறியாமை கண்டற்றுற் காமஞ் 

செறிதோறுஞ் சேயிழை மாட்டு. 

(கோ - ௨ என்பது--நெஞ்சே / யாம் பல வகைப்பட்ட பால் 

களையும் கற்று அவற்றின் கருத்து அறியுக்தோறும் அறியுர்தோறும் 

pips ஒழிந்த ஈன்னூலும் அவ்வாறு கற்று இனிது அறியப்
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பெருமையாக விரும்புதலை கெஞ்சும் கண்டு செல்கின்ற அதுவே 
(போல இந்தச் சேயிழையானா யாம் செறியும் தொறும் செறியும் 
தொறும் இவள் Gog து நமது உள்ளம் செல்கின் ற காமச் சுவையும் 

என்றவாறு. ப 

(ப- ௨.) என்பது. யாதானும் ஒன்றை அறியுந்தோறும் அறி 

யாமை சதோரஜ்றினாற் போலும் இச்சேயிழை மாட்டுப் புணரும் 
புணர்ச்சூயும் புணரும் தோறும் ௮அமையாமை என்றவாறு. 

காமப் புணா்ச்சியாயிற்று : இஃது ௮மைவின்மை கூறிய. (8) 

கா. 9. 7 ப. &. 
தம்மி லிருந்து தமதுபாத் துண்டற்று 
லம்மா வரிவை முயக்கு. ப 

(கா- ௨.) என்பது. -கேளாய் கெஞ்சே / கமக்குரிமை யுடைய 
இல்லின்கண் இருர்து சமது தகாளாண்மையால் நீதியின் தக்த 
பொருள்கொண்டு தாமே தனித்து உண்டு ஒழியக் கருகா பலர்க் 

- கும் பகுதீதுண்டு வாழ்தலின் இனிமை எத்கன்மைக்தூ: மற்று அத் 
“தன்மை உடைய யாகோ எனில் இவ்வரிவையை யாம் ஒரு பொழு 
அம் இடைவிடாது முயங்கப் பெறு முயக்கன் ஈன்மை என்றவாறு, 

(ப. ௨.) என்பது.--தம்மிடக்தே இருந்து தமது சாளாண்மை 
யாம் பெற்ற பொருளை இல்லாகதார்க்குப் பகுச்அ உண்டாற்போலும் : 
"அழகிய மாமை நிறத்தினை யுடைய அரிவையது மூயக்கம் என்ற 
வர, 

உணவினு மதனின் மிக்க இன்பம் கருவது இல்லை 2 புணாச்டி 
யின் இதனின் மிக்க இன்பம் தருவ. இல்லை என்று ௮கன் இனிமை 
கூறியது, 

(9) 

கா, 10, ui. LO. 
ஊட லுணர்தல் புணர்த லிவைகாமப் ப 
கூடியார் பெற்ற பயன். 

கோ- ௨.) என்ப. நெஞ்சே / இன்னமுங் கேளாய் 2 இவ் 
அளவு அன்றிப் பலவுள) அவை யாவை யெனில் ஊடி இன்டுு 
.தீ௮ம், ௮வ்வூடல் தீர்த்தார்க்குப் பணிதலும், பணிந்து பணிமொழி 
கூறி இன்புறுதலும் என்னும் இலவ எல்லாம் காம இன்பக் கலவி 

_யைக் கலச்தார் பெற்ற பெரும்பயா் என்றவாறு. 

| ப. ௨.) என்ப... ஊடுகுடு]ம்.. ஊடல் இர்மலும் பின்னைப் 
: புணர்சலும் என இவை அணிஆழிழுதீற்/ fis oy பெற்ம பயன் என்ட 
' வாறு, 

a
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காமம் - அன்பு, ஊடற் குறிப்புச் தோற்ற நின்ற தலைமகளை 

ஊடல் இர்த்துப் புணா்ர்த தலைமகன் ௮சனால் வரத மகழ்ச்சி கூறியது. 

காமம் கூடினார் பெற்ற பயன் என்றான்) முன்பு இவை கண்டு அறி 

யாமையால், இவையெல்லாம் தலைமகன் தன் கெஞ்சிற்குச் சொல் 

லினவும் தலைமகளே கேட்பது பயனாகச் சொல்லினவும் என்று 

சொள்ளப்படும். இவற்றுள், “*நீவ்குற் றெறாஉம் ” என்பது முத 

லாகக் கூறிய என்னையோ எனின், முதலாகக் கூறிய குறள் ானகும் 

நலம்புளைச் அரைக்தலின் பின்னும் காதற் சறப்புரைத்தலின் பின்னும் 

நாணுத் துறவுரைத்தலின் பின்னும் கூற.றயசலன. ஈண்டுக்கூறியது 

களவு காலத்துக் கூடுவ் கூட்டம் எல்லாம் ௮௬மை யுடைச்து, அசலா 

னும், ஆண்டுக் தனி ஓரதிகாரம் கூற வேண்தெலாலும், ௮து கூறுவல் 

காலும் புணர்ச்சி மசழ்தலென்று கூறவேண்டுதலாலும் ஈண்டுச்சோக் 

கூறப்பட்டன, ஆயின் இக்கூட்டங்கட்கு நிமித்தம் ஆகிய நலம்புனைர் 

துரைத்தல் முதலாக அதிகாரங்களை ௮ருமையிற் கூடலென்று கூற 

வேண்டும் பிற எனின், ஓக்கும்: அவை எல்லாம் புணர்க்த பின்பு 

நிகழ்சலானும் பரங்கற் கூட்டமும் தோழியிழ் கூட்டமும் இயற்கைப் 

புணர்ச்சியோடு ஒத்த இயல்பிற் றன்மையானும், அவைதாம் பெரும் 
பான்மையும் பிரிர்து கூடுதலானும், கூறப்படா எனக, இ௫னுள, 
அலிங்கனம் முதலாயின கூருது பசுக்களைப்போலப் புணர்ச்சி மாத் 
இசமே கூறிவிட்டது என்னை பெனின், ': கண்டுகேட் டுண்டுயிர்ச் அற் 
றறியு மைம்புலனு மொண்டொடி. கண்ணே யுள '' என்றாராகலின், 
அவையெல்லாம் இதனானே சொன்னா சென்று கொள்ள்ப்படும். இத 
காமப் பகுதி யன்றே; இகனை வட நூலாசிரியர் கூறிய வாறுபோல 
விரீத்துக் கூறுதது என்னை எனின், அந் நாலகத்து விரித்துக் கூறிய 
தெல்லாம் அளவும், காலமும், வேகமும், ஒவ்வாதாரை ஐப்பிக்கும் 
நெறியும், கைக்களை, பெருச்தணைப் பாற்பட்ட கன்னியரைக் கூடும் 
இறலும் கணிகையர் சீலமும் கூறினார் : ஈண்டு உழுவ லன்பினாற் கூடு 
தின்ற நற்கூட்டம் ஆதலின், இவையெல்லாம் விதியினாலே ஓக்க 

அமைந்து கிடக்கு மாதலாற் கூறாராயினாரென்க. (10) 

கா-௨.) இனி மற்றிச் சன்மையனுகிய சலைமசன் நெடிது 
நினைக்து ௮வளுருபு நலங்கண்டு புகழ்ச்சி சோன்றப் புனை துரைக்கவே 
இருவரும் மனமகிழ்ச்சி எப்அுவர் ஆகலான் மற்று அகன் பின்னரே 
அதனை அறிவிக்கின்றது மேலை அதிகாரம். 

4.  நலம்புனைந்துரைத்தல். 

ப - ௨.) கலம்புனைர் அரைச்சலாவது தலைமகளது ஈலத் இனை 
அலங்கார வகையாற் கூறுதல். புனை லெனினும் அலங்கரிச்௪ லெனி 
௮ம் பேணுத லெனினும் ஓக்கும். புனைந்துரையும் பாராட்டெனினும், 

1, (புணர்ச்சியின் மடழ்தல், 1.) ்



4, நலம்புனைந்துரைத்தல் 19 

கொண்டாட்டெனிலும், புகழ்ச்சியெனினும் ஓக்கும். புணர்ச்சியால் 

ம௫ழ்வுற்ற தலைமகன் பிரியக் கருதின காலச் துப் புணராச முன்னின் ற 
வேட்கை புணர்ர்த௪ பின்னும் அ௮ப்பெற்றியே நிற்றலின், இச்சன்மை 
யாளை யாங்கனம் பிரிக்து ஆற்௮ுகேம் என்னும் கவற்சியால் செஞ்சு 
மிக்கது வாய்சேோரந்து கன்னை ௮வள் காணாமல் சான் ௮வளைக் காண் 

பது ஓர் ௮ணுமைக்கண் நின்று பாராட்டுகன்றான் ஆசலின் பிற் 
கூறப்பட்டது. இவ்வாறு கூறுசலானே தலைமகற்குச் சறிஐ வேட்கை 
தணியும் : இதனைக் தலைமகள் கேட்டலினாலே இவன் அன்புடையன் 

கொல்லோ என்றும் இப்புணாச்ட இன்னும் கூடுமோ என்றும் சொல் 
இன்ற கவற்ட நீங்கும். மதியும் மடர்சை முகனும் ௮றியா””-.-இது 
தலைமகன்கண் ணுள்ளதோர் மெய்ப்பாடு, இத பிரிதற் குறிப்பு ஆத 

லின் பிரிச்.து கூடலின் முன் கூறப்பட்ட. இது தலைமகட்கு உரித்து 
அன்றோ எனின், உரித்து ஆயினும் குறிப்பினான் அல்ல கூற்கினான் 

நிகழாமையின் கூறுர்ஆயினார். 

am. I. | | ப. 8. 
மாதர் மூகம்போ லொளிவிட வல்லையேல் 
காதலை வாழி மதி. 
(கா- ௨.) என்பது.--மற்று இவ்வனப்பு உடைய மடந்தை 

தன்னொளி இகழ் மூகம்போல நீயும் ஒளிவிட வல்லை ஆயின், நீயும் 
சால அழகியை மதியே வாழ்வாயாக என்றவாறு. 

(ப-௨) என்பதூ.--இம்மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட. வல்லை 
் யாயின், நீயும் எம்மால் காதலிக்கப் படுவை மதியே என்றவாறு. ' 

இத மறுப் போயிற்ராயி னொக்குமென்று கூறப்பட்டது, (1) 

கா. &. ட. 1]. 

மதியு மடத்தை முகமு மறியா 
பதியிற் கலங்கிய மீன். 

(கா- ௨.) என்பது.--நெஞ்சே / விசும்புள் வாழும் மதியும் 
நிலத்து வாழும் மடந்சை முகமும் தெரியமட்டா 2 ஆதலால் விசம் 

- பாய பதயுள் நின்றும் இக்நிலத்துறத் தாழ்ந்து பார்த்தும் விசும்புற 
உயராச்து பார்த்தும் இங்ஙனம் தடுமாறித் இரிகின்ற மீன்களானவை 
(அம்மதியைப்போல மதியில) என்று இங்கனம் இவள் முகம் சலம் 
புனந்துரைத்தான் தலைமகன் என்றவாறு. ' | 

(ப- ௨.) என்பது.--மதியினையும் மடக்தசை முகத்தினையும் கண்டு 
இவ்விரண்டினையும் யாது மதியென்று அறியாது தம் நிலையினின்றும் 
கலங்கித் இரியா நின்ற மீன்கள் என்றவாறு. 
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மீன் இயக்கத்தைக் கலக்கமாகச் கூறினார். . அன்றியும் பதியிழ் 

கலங்யெ மீன் அறியா என்று பாடம் ஓதித் தம் நிலைமையினின்றும் 

கலங்னெ மீன்கள் மதியினையும் மடந்தை முகதீஇனையும் அதியாவா 

மின எனினும் அமையும். மீன்கள் கலங்கச் இரிசலானே இவள் 

முகம் மதியோடு ஓக்கும் என்று கூறியது. (2) 

பரி. பா- ம். முகனு, 

1... 3. . | . . Ld 3. 

அறுவாய் நிறைந்த வவிர்மதிக்குப் போல 

மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து. 

(கா- ௨.) என்பது. நாடொறும் நாடொறும் கல்கலையரக 

அற்று அற்றுச் செல்கின்ற அறுவாய் ம ற்றொரு வழியரல் நிறைவு 

பெற்ற மதியன்றே, ஒவ்வொரு நாளும் விரின்ற மயமான த ) 

மற்றது தானும் அற்று ௮ங்கனம் நிறைந்த விடச்துப் பின்னும் யான 

ரூம் அறிய முயற்கை என்பகோர் ௮டைச்கறை உடைத்து : மற்றம் 

மதிக்கூட்போல ஒருமறு உளதோ நம்மாதராள் இருரு£கரி Basar 

என்று இங்கனம் பின்னும் அவன்றான் கலைமகன் என்றஉரறு. 

(ப - ௨.) என்பது... குறைவு இடம் நிறைந்த ஒளிர் மறிக்கும். 

போல இம்மாதர் முகதீது மறு உண்டோ என்றவாறு. 

மேற் கலக்க மூற்றுத் திரிகின்ற மீன் கலங்குகற்கு இவள் முகச் 
நில் மது இல்லையாகலான் மதி ஒவ்வாது என்று கூறியது, (3) 

கா. 4, ப. 4, 

மலான்ன கண்ணாண் முகமொத்கி யாயிற் 
பலர்காணத் தோன்றன் மதி, ப 

(கா- ௨.) என்பது.--மதியே/ நீ இக்குவகா மலான்ன கண் 
ணினை உடையாளது முகத்தை ஓப்பதோர் ஒளிநலம் உடையை 
யாயின் இவள்போல் ஒரு வாம்பினை புளவாப் ர் இடச்து உறைதல் 
௮ன்றி இங்கனம் யாவரும் காணத் தோன்றக் கடவை யல்லை என்று 
மற்று ௮வள் கேட்ப இங்கனம் கூறினான் தலைமகன் என் றவரறு. 

பே-௨) என்பது. -மலர்போலுங் கண்ணினை யுடையாளது 
முகத்தை ஒப்பை யாயின் பலர் காணுமாறு தோன்று அ ஒழிக மதியே 
என்றவாறு, 

இன: on ஒளியும் வடிவும் ஒருவாற்றல் ஒச்ச காயினும். குணச் 
இனால் ஒவவாதென்ற த, (4)
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கா. 5. ப ப. 5, 
மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே யிவள்கண் 
பலர்காணும் பூவொக்கு மென்று, 

(கா- ௨.) என்பது. -நெஞ்சே/ எம்மால் காதலிக்கப்பட்ட 
இவள் கண்மலர் யாவரும் காணும் பூமலர் ஓக்கும் என்று கருஇ நீ 

மலர் கண்ட. இடத்து மையலுறுஇ? மதிப்பில்லை என்றவாறு... 

(ப-௨) என்பத, ---இவள கண் பல்சானும்' காணப்படும் பூவை ' 

ஓக்கும் என்று மலரைக் கண்டயொழுதே மயங்காநின்றுப் நெஞ்சே / 

என்றவாறு, ் 

இது கண் பூவினது நிறம் ஓக்கும் ஆயினும் குணம் ஒவ்வா 
தென் அ கூ றியது. இவை இரண்டினானும் கான் இட்டுகற்கு அருமை 
கூறினானாம். (5) 

கா. 0. | ப. 6. 
காணிற் குவளை கவிழ்நீது நிலதோக்கு 
மாணிழை கண்ணொவ்வே மென்று. 

(கா - ௨.) என்பது.--நெஞ்சே / யான் அழகுடையே னென்று 

இங்கனம் தன்னை மதித்து வான்நோக்கிச் செவ்விதாய் நிற்கும் 

aiden மற்றதுவும் . அம்மாணிழையாள் சண்ணுக்கு உவமை ஓவ் 

வோம் என்று நாணிக் கவிழ்ச் த நிலகோக்கி நிற்கும் என்பது, இதற் 

குக் காரணம் என்றான் தலைமகன் என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது குவளை மலர் காண வற்ளாயின் slips gu 

நிலத்தை கோக்கும் மாட்சிமைப் பட்ட இழையிளை .யுடையாளது 

கண்ணை ஒவ்வே மென்று நரணி என்றவாறு, 

இ௫ வடிவு கானும் ஒவ்வாது என்றது. _ (6) 

கா. 7. ட ட மு, 8, 

அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தா ணுசுப்பிற்கு 

நல்ல படாஅ பறை. 

கோ- ௨.) என்ப. செஞ்சே / தனது இடையின் மென்மை 

அறிச்சே பிறபூக்களின் நொய்தாகிய அனிச்சப்பூச் தன் கூர்தலுள் 

பெய்தாள்? ஆயினும் அதனைக் காம்பு கழற்றாதிட்டு முடித்தாள் ) 

௮ஃ௮ ஓர் அறியாமையுண்டு; அதனால் இனி இவள் அுப்பிற்குப் 

பறை௫லி நல்லவாக எழாபோலும் என்று: இங்கனம் இறச்துபடுவாள் 

'போலுமெனப் பெரிதும் ஆற்றான் தலைமகன் என்பது . பொருள் 

என்றவாறு. ப ட்ப
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(ப- ௨.) அனிச்சப் பூவைக் காம்பு கழற்றாஅ மயிரில் ௮ணிந் 

aren ஆதலின் அவள் அசுப்பிற்கு நல்லவாக ரூலிக்க மாட்டா பறை 

என்றவாறு. 

எனவே இனி கெய்கல் பறையே ஒலிப்பது என்றவாறு ஆயிற்று, 

இஃது இடையினது நூண்மை கூறிற்று. (7) 

சம... 6. ப. 16, 
அனிச்சமூ மன்னத்தின் ூவியு மாத 
ரடி.க்கு நெருஞ்சிப் பழம். 

(கா- ௨.) என்பது. -கெஞ்சே/ அனிச்ச மலரும். அன்னத் 

இண் ரவியும் இசண்டும் சால மென்மை உடைய வன்றே மற்று 

அவை தாமும் நம்மாசராள் அடியின து மென்மைக்குச் சில செருஞ்9 
முள்ளெனவே அவற்றினை அடியிடினும் ஆற்றாள் என்பது பொருள் 
என்றவாறு. 

(ப- a.) என்ப.--அனிச்சப் பூவும், அன்னத்தின் தூவியும் 
இம்மாத டிக்கு நெருஞ்சிப் பழத்தோடு ஓக்கும் என்றவாறு, 

அ௮வையிற்றினும் மெல்லியது ௮டியென்று கூறப்பட்டது. 

sper இரவும் பகலும் காணப்பட்ட பொருள்களை உவம 
மாகக் கூறிய ௮சனால் இயற்கைப் புணர்ச்டயும் கலம் பாராட்டுகலும் 
பகற் குறியினும் இரவுக் குறியினும் என்று கொள்ளப்படும். (8) 

கா. 9, ப, 7, 
தன்னீரை வாழி யனிச்ஈமே நின்னி ௮. 
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள். 

கா- ௨) என்ப... கேளாய் அனிச்சமே / நீயும் சால 
சென்மையை உடையை ? அறு நன்று 2? ஆனாலும் நின்னினும் சால 
அழை மென்மையை உடையவள் மற்று யாம் விரும்பப்பட்ட 
இவள் என்று இல்கனம் தானும் ௨ ற்று அறிபொருளாகலின் உள் 
மகிழ்ச் உரைச் கனன் தலைமகன் என்றவாறு, 

(ப-௨,.) என்பது --அனிச்சப்பூவே! நீ நல்ல கீர்மையாய் | 
இருக்காய் / நின்னினும் மெல் நீர்மையடையாள் சாண் யாம் விரும் 
டப் பட்டவ சொன்றவாறு. 

இஃது உஉம்பினது மென்மை கூறிற்று. - (3) 

கா. 10, ப. 9, 
மூறிமேனி முத்த முறுவல் வெறிதாத்தம் ப 
வேலுண்கண் வேய்த்தோ எவட்கு,
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(கா- ௨.) என்பது.--நெஞ்சே / எம் காகலியாயெ வேப்பேச 
௮ம் தோளினட்கு நிறமானஅ மாக்தளிர் ஓக்கும் : முறுவல் கோவை 
முதீஅ கிரை ஓக்கும் : காற்ற மெல்லாம் பலகறு காந்றம் ஓக்கும் 2 மை 
உண்டு அகன்ற கண்ணானது வடிவேலினை ஓக்கும் 2 இவ்வகையால் 
இவ்வுருவு உலனுடையாளை எங்கனம் பிரிக்காற்றுமோ என்னும் குறிப் 
பினால் இனிது புனை உரைத்தான் தலைமகன் என் ஐவாறு, 

(ப-௨.) என்பது.--களிர்போலும் மேனி : முத்தம் போலும் 
முறுவல் : கறுநாற்றம் போலும் நாற்றம் : வேல்போலும் உண்கண் 2 
வேயை ஓத்த தோளினை உடையாட்கு என்றவாறு, 

gs கிறமும் எயிறும் நாற்றமும் கண்ணின் வடிவும் கோளும் 
Yap கூடிற்று. - (10) 

(கா - ௨.) இனி மற்று இங்கனம் ஈலம்புனைந் து உரைத்த தலை 
மகன் பிறர் ஆராயும் முன்னர்ப் பிரிந்து எப்துவதே கருமமென்று 
கருதி வற்புறுத்தலும், இடம் அணித்சென்றலும், பிறவும் எல்லாம் 
இவட்கு உரைத்துப் பிரிர்தபின் தலைமகன் பாங்கற்கு உரைக்சமை 
அறிவிக்கின்றது மேலை அதிகாரம். | 

9. காதற் சிறப்புரைத்தல். 

(ப-௨.) காதற் சிறப்புரைக்தலாவது தலைமகன் காதல் மிகுதி 
கூறுதலும் தலைமகள் காதல் மிகுஇ கூறுதலும். இது கலம்புளனைசி 
அரைகத்தலின் பின்னிகழ்வ தொன்றாகலின் ௮.சன்பின் கூறப்பட்ட. 

கா. 4. ப ப. 1. 
்.. உடம்போ டுயிரிடை யென்னைமற் றன்ன 

மடந்தையோ டெம்மிடை நட்பு. 

(கா - ௨.) என்ப௮ு.--வினவிய பாங்கற்குச் தலைமகன் கூறியது 
எங்கனம் எனில், உடம்பொடு உயிரிடை உள்ள ஈட்பு எத் சன்மைய து: 
மற்று ௮த்தன்மையத எம்மால் காணப்பட்ட மடவாளொடு எம் 
மிடை யுள்ள ஈகட்பெனவே எவ்வாற்றானும் இன்றியமையாமை எடுசீ 
அரைத்தான் பரங்கற்கு என்பது பொருள் என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்ப.--உடம்பினோடு உயிரிடை யுள்ள. ஈட்பு என் 
தன்மைத்து: அத்தன்மைக்து மடப்பச்தை யுடையாளோடு எம் 
மிடையுள்ள நட்பு என்றவாறு. பல 

இயற்கைப் புணர்ச்சி புணாந்த கலைமகன் பிரியலுற்ற குறிப்புக் 
கண்டு வேறுபட்ட கலைமகளை கோக? நின்னிற் பிரியேன் ; பிரியின் 
ஆற்றேனென்று தலைமகன் தனது காதல் மிகுதி கூறிய, ... (0)
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கா. 2. ப, 5, 
உள்ளவென் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியே 
னொள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம். 

கோ-௨.) என்பது. இடைவிடாமல் நினைப்பேன் யான், மறக் 
கக்கூடுமாயின் ; மறப்பு என்பதனை ஆறியேன் : ஒள்ளிய அ௮மர்செய் 
யும் கண்ணினை உடையாள் குணத்தை என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.--நினைப்பேன் யான் மறக்கேஞாயின் : மறத் 
தல் அறியேன், ஓஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணத்தினை என்றவாறு. 

கோழியிற் கூடி நீங்கும் தலைமகளை நோக்கி எங்களை கிளைக்கு 
வீரோ என்ற தோழிக்குச் தலைமகன் கூறியது, 

இது சாணுச் spas bp கூறற்பாலது. காதன். மிகுதி 
கோக்கிக் கூறுன்றார் ஆதலின் ஈண்டுக்கூறப்பட்ட து. இவை ஐச் 
அம் தலைமகன் கூற்று 7 இனிக்க அகின்ற ஐச்தும் தலைமகள் . கூற்று, 
காதல் KSEE AS தான் கா.தலிக்கப்பட்டாரளை அழிவின்றி நினைத் 
௮ம் ௮வர் தம் மாட்டு இல்லாத காலத்தினும் கண் முன்னாப்க் 
கண்டலும் உண்ணாமையும் உறங்காமையும் கோலஞ் செய்யாமையும் 
உளவாம் அன்றே: ௮வை ஐந்தும் ஈண்டுக் கூறப்பரிசன்றது, (2) 

கா. 8. ப. 8, 
தெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய் துண்ட 
லஞ்சுதும் வேபாக் கறித்து. 

(கா- உ) என்பது.--கேளாய் / எங்கேளே / இவ்வாறு எப் 
பொழுதும் என் கெஞ்சத்தார் ஈம் காரிகையாராகவே வெய்து ஒன்று 
உண்டலும் அஞ்சும்; ? என்னை எனில் அசனாலே அவர்மேனி 
வெம்மை உறுவதோர் கூறுபாட்டினை அறிந்து என்றவாறு. இதனா. 
லும் இன தநியமையாமை இவன் ௮றிவன பயன், 

(ப- ௨.) என்பது.--என்னாற் காதலிக்கப்பட்டவர் என் கெஞ் 
eG 2 யிருக்கலானே வெய்தாக வுண்டலை அஞ்சா நின்றேன். 
அவர்க்குச் சடுமென்பதனை அறிந்து. என்றவாறு, 

| இன நீ உண்ணாது என்னை என்று வினாவிய தோழிக்கு. உண 
விழ் காதல் இல்ல்: என்று தியது, இது பய டச நிற்றல் என்னும் 
மப்ப்பாடு, (3) 

கா. 4, uy. 7, 
கண் ணுள்ளிழ் போகா ரிமைப்பிற் பருவரார் 
அண்ணியரெங் காத லவர், 
  

1. தொல், பொருள் மெய், 24. இ,
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. (கா- ௨. என்பது.--.கேளாய்/ இங்கனம் எம் கருத்துள் 

உறை கலே யன்றிக் கண்ணுள் நின்றும் போகின் நிலர் : மற்று இமைப் 

பின்கண் நெருக்குண்டு வருச அுவதோர் வருத்தமும் மிகரர் ; அனால் 
அண்டு அங்குக்கண்ட உருவு ஈலனுடையரேனும் ஈண்டு இங்கனம் 
பெரிதும் அண்ணியர் எம்மாற் காதலிக்கப்பட்டவரெனவே மற்று 
இவன் தான் காண்பதும் கருதுவதும் ௮வள் அல்ல பிறிது ஒன் 

அம் இல்லை யென்பது பெரும்பாலும் பாங்கன் உட்கொள்வான் 
அவது பயன் என்றவாறு. ள் 

(ப- ௨ என்பது.--எனஅ கண்ணுள் நின்று நீங்கார் : இமைப் 
பேனாயின், இவட்கு உறுத்தும் என்று பருவருக் ௮ இருப்பஅஞ் செய் 
யார்: ஆதலான் அண்ணிய அறிவையுடையர, எம்மாற் காசலிக்கப் 
பட்டல ரென்றவாறு, | 

இஃது அறிவிலரென்று இயற்பழிக்க கோழிக்குக் தலைமகள் 
கூறியது. *இஃது எதிர்பெய்து பரிகலென்னும் மெப்ப்பாடு. (4) 

கா. 5, | ப ப, 6, 
உவத்துறைவ ருள்ளத்.து ளென்று மிகந் துறைவ 
சேதில ரென்னுமிவ் வூர். | 

(கா - ௨.) என்பது,--இங்கனம் எப்பொழுதும் அவர் தாம் எம் 
மினும் எம்முடன் உறைதலை மிகவும் விரும்பி எமது உள்ளச் அள்ளே 
உறைவார் : ௮ஃது யாம் அறிகுவம் : பின்னும் ஓரிடச்து அகன்று 
DONUT > DUT காம் அயலார் என்று இங்ஙனம் பட்டாங்கு உண 
சாது பழியுரைப்பார் இவ்வூவா் என்றவாறு, 

(ப-௨) என்ப௭,--என் னெஞ்சச்சே ம௫ழ்ச் து உறையா நிற். 
பார்: அவரை ஏதிலார் நீங்கி உறைவர் என்றே சொல்லா நின்றது 
இவ்வூர் என் றவாறு, 

கலைமகள் வேறுபாடு கண்டு தலைமகனை அன்பிலன் என்று இயற் 
- பழித்த தோழிக்கு என௮ கெஞ்சல் நின்றும் நீங்காரென்று ஊர்மேல் 
வைத்துக் கூறியது, 

வேறுபாடு ௪ண்டு கூறுதல் பின் உருவனவற்றிற்ளூம் ஒக்கும். (5) 

பரி. பா- ம். 266°’ 

கா. 6. ப ப. 9, 
இமைப்பிற் கரப்பாக் கறிவ லனைத்தற்கே 
ஏதில ரென்னுமிவ் வூர். 

(கா- ௨.) என்பது.--யான் விழிக்க கண்டிறிது இமைப்பின் 
- அப்பொழுது காண்பரிதாகவே, காந்து உள்ளே நிற்கும் பண்பினை 

*தொல். பொருள், மெய், 22. சூ. 

4;
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அறிவேன் ; யான் அனால் Hobs இமைத்தற்கு அஞ்சு வேன் ! 

மற்று அதச் சன்மைப்பட்டது ஒன்னு... அயலார்... லட 

என்று கூறுவர் இவ்வூரவர் : என்ன பாவமோ 7 என்றவாறு, 

(ப- ௨ என்பது--கண் இமைக்குமாயின் ௮வர் ஒளிக்குமது 

யான் அறிவேன் : அவ்வளவு ஒளித்கற்குமாக அவரை மக்கு 

ஏதிலசென்று சொல்லுவர் ஊரார். அதற்காக இமைக்கின் நிலேன் 

என்றவாறு. 

இஃது உறங்காய் அயினதென் னென்று வினாவின சோரழிக்குக் 

கூறியது, 

*இது கண்டுயில் மறுக்க லென்னும் மெய்ப்பாடு, (6) 

பரி. uiT - ம், fe ௮னைத்திற்கே ” 

கா. 7. டப, 10, 

கண் ணுள்ளார் காத லவாகக் கண்ணு 

மெழுதேங் கரப்பாக் கறிந்து. 

(am - 2.) என்பது.--இங்கனம் எங்கண் ணுள் உறைவர் எப் 

பொழுதும் எங்காகலடுத்சவராகக் கண்ணும் அஞ்சனம் திட்டோ 

மானோம் என்னெனின் அப்பொழுதத்து வரையும் கரந்தூறைவார் 

என்னும் பாகுபாட்டைக் குறிக்கொண்டெனவே முன்னு மேதிலார் 

என்னும் இவ்வூர் என்று இவனைச் தான் கொடுமை aw Sues பொரு 

ளென்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது. - எம் காதலவர் கண்ணுள ர். அசலானே 

கண்ணும் எழுதேன், அவர் ஒளிப்பகனை அறிந்து என்றவாறு, 

உம்மை இறப்பும்மை. கோலஞ் செய்யாதது என்னை என்ற 

தோழிக்கு அவர் ஒளிப்பகனை ௮றந்து கண் ணும் எழுசேன்) 

என்னை உறுப்புக் கோலம் செய்யுமாறு என்னை என்று கூறிய) எப் 

பொழுதும் நோக்கி யிருக்சலாஜ் கோலஞ் செய்தற்றாம் காலம் பெற் 
rp ச . ம . க 

திலே னென்றவாறு ஆயிற்று, *இஃது இன்பத்தை வெறுத்த 

லென்னு மெய்ப்பாடு. இவை ஐந்தும் காதல் மிகுஇியாற் கூறியவாறு 

கண்டுகொள்க, ப (1) 

கா. 8. ப. 4, 
அர 2! . M ட் பாகொடு தேன்கலத் தற்றே பணிமொழி 

வாலெயி நாறிய தீர். 

(கா - 2.) என்பது.--நெஞ்சே / பாலொடு தேனும் கூடக் 
கலக்க அத்தன்மைக்தே தான் இப்பணி மொழியினாள௮ு வெளிய 
நகையி ஞாறிய நீரெனவே நாமுயற்ச செய்துகொண்டன வேற்றுமை 

** தொல், பொருள். மெய், 22. சூ.
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யுடைய இரண்டிற்குஞ் சுவையும் இருவகைய அன்றே? மற்று 
அங்கனம் வேறுபட்டவற்ை ற ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து ௬வைபெறும் 

தன்மைத்து அன்று: இவையாவும் இன்று இயல்பாக இவள்வாய் 

இன்னகையினின்று இனிது ஊறிய நீர் சலம் யாம் ௮றிச்தனம் 
ஆதலான். என்று இங்கனம். இன்றியமையாமை சன்னெஞ்சிற் 

குச் சொல்லுவான் போல ௮வள் கேட்பச் சொல்லினா னென்பது 

பொருள் என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.--பாலொடு கூடச் தேனைக் கலந்தாற் போல 
மிசவும் இனிமை தகரும் br pss “மொழியினை யுடையாளது கெள்ளிய 
எயிற்றினின்றும் ஊரிய நீர் என்றவாறு, 

Gos Quis பின்னின்ற தலைமகனை கோக்க நீர் பெரியிராத 

லானே எமது புணர்ச்சி அமக்கு இன்பம் ,தாவற்றோ என்ற தோழிக் 
குத் தனது புணர்ச்சி யுண்மையும் காதல் மிகுதியும் தோற்றத் தலை 

மகன் கூறிய, ப (8) 

கா. 9. tin 2, 
கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழுத் 
இரு நுதற் இல்லை யிடம். 

(கா - ௨.) என்பஅ.--கண்மணி யுள்புக்கு உறையும் பாவாய் 7 

நீ அங்குகினாறு என்மாட்டுப் போதுவாயாக ; என்னை காரணம் எனில் 

யாம் விரும்பும் திரு நுகலாட்கு இவ்வுருவுகொண்டு நிற்றற்கடமில்லை : 

இவள் கண்மணி என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது.--என் கண்ணுள் கருமணியகத்து நிற்கும் 

பாவாய் / நீ இங்கு நின்றும் போ௮றுவாயாக : எம்மால் விரும்பப்பட்ட 

psu நுதலினை யுடையாட்கு இருத்தற்கு இடம் போதாது என்ற 

வாறு, | 

Geos இரண்டாம். கூட்டச் தெதர்ப்பட்ட தலைமகன் தலைமக 

ளது நாரணம் நீங்குகற் பொருட்டு ௮வளது கவின் தனது கண் 

ணிறைந்த தென்று தலைமகள் கேட்பச் சொல்லியது. (9) 

ar. LO. | | ப. 8. 

வாழ்த லுயிர்க்கன்ன ளாயிழை சாத 
லதற்கன்ன ணீங்கு மிடத்து. 

(கா-௨.) என்பது. -கெஞ்சே/ நாம் இவளின் நீங்காது 

உடன் வாழ்காலத்து அவ்வுடன் வாழ்தல், இவ்வுடலோடுயிர் வாழ் 

காலத்தில் வாழ்தல் உயிர்க்கு என்னது? மற்று ௮ன்னள் நமக்கு இவ் 

வரயிழையாள் : இனி உடல் , சாதல். இன்னுயிர்க்கென்னஅ : .மற்று
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அன்னாள் இவள் யாம் ஒருபொழுது இவண் நீங்குமிடத்து எனற 

வாறு. 

(ப-௨.) எனப .-இவ்வாயிழை உயிர்க்கு வாழ் கலோடு ஒப் 

பள் கூடுமிடச்து; சாகலோடு ஓப்பள் நீங்கும் இடச் தென்றவாறு, 

இஃது இரண்டாம் கூட்டத்துப் புணர்ச்து நீங்காரின்ற தலை 

மகன் தலைமகள் கேட்பத் தன் னெஞ்சிற்குச் சொல்லியது (10) 

(கா-௨.) இனி மற்று இவளை மனமகிழ வருடி a pid Bs 

பின்னர் இவளொடு கூறுவனவும் பாங்கிக்கு உரைப்பனவும் அவளை 

இசச்துபின் நிற்பனவும் ௮வள் எதிர்மறுகீனு உரைப்பனவும் எல்லாம் 

வர். முடிவது பாங்கி மணித்தழையேற்பக் கொடுத்சபின் : ௮ங்கனம் 

வந்து எய் அதல் : மற்று இவ்வாறன்றி மடல் ஊர்ச்தானும் கெரீள்வல் 

என்று எய்துதற் கண்ணேயும் வச்து இறும்) ஆதலால் மற்று இதன் 

பின்னசே மடலேற்று உணர்த்துகின்றது மேலை அதிகாரம். 

6. நாணுத்துறவுரைத்தல், 
* 

(ப-௨.) சாணுத்துறவு உரைத்தலாவதா தலைமகனது கரண நீங் 

னெமை தோழிக்குக் கூறுதலும் தலைமகளது நரண நிங்கினமை 
தோழி தலைமகற்குக் கூறுகலும் ஆம். காதல் மிக்கார்க்கு சாண 
மில்லையாம் என்பதனான் பின் கூறப்பட்ட. 

கா. 1. ப. 1. 
காம முழந்து வருந்துவார்க் கேம 
மடலல்ல இல்லை வலி. 

(கா- ௨.) என்பது.--தாம் கருதிய இனபம் கையுறாமையாற் 
காமகோப் உழச்து மற்று அசனாலே கமத பெருகாணினைக்கை விட்டுப் 
பெரிதும் வருர்துவார் யாவர்: மற்று அவர்க்கு இனி மேவறுஇ 
யாதோ எனின் மன்றத்துப்போர்து மடல் ஊர்கலே யல்லது பிறிது 
இல்லை என்னு சன் கையுறை வாங்காத தோழிக்குச் தலைமகன் மடல் 
ஏற்று உலகின் மேல் naga உணர்த்தினான் எனபது பொருளென்ற 
வாது. ப 

(ப-௨.) என்பது,--காமம் காரணமாக முயன்று ames) 
ஞர்க்கு ஏமமாவது மடலெடுக்குமது வல்லது மற்ற வலியில்லை என்ற 
வாறு, க 

இஃது இரந்து பின்னின்ற கலைமகனைச் தோழி சேட்படுத்த 
விடத்து மடலேறுவே னென்று தலைமகன் கூறியது. (1) 

பரி, ய்ய] ௬ ம், 8 வருந் இனர் 7?
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கா, ௮. ப. 10. 
நிறையரிது மன்னளிய ரென்னாது காம 
மறையிறந்து மன்று படும். | 

(கா-௨.) என்பது. அறிவு நிறை ஓர்ப்புக் கடைப்பிடி என் 
னும் காற்பெருவ் குணத்துள்ளும் நிறை என்கின்றது ஒருவன் தான் 
தன்னைச் சமைக்அக் கொள்ளும் வன்மையுடைமை யாதலால் மற்று 
அசன் இறப்பானஅ சாலப்பெறுதற்கு ௮அரிசாயுள்ள தொன்று : மிக 
வம் ௮,கனால் அளிக்கச் கக்கார் இவரை காம் எளிமைப் படுச்தலாகாது 
என்னாது என்வயிற் காமமானத என்னையும் கொண்டு அங்குட்பட்ட 
களவியலைக் கடந்து சென்று யாவரும் அகிய மன்றத்து வெளிப்படும் 
ஆயின் யான் செயற்பாலத. என்னை ? எனச் காழிக்கு கீ கலைமகன் 
சொல்லிய ௮, 

(ப- ௨.9 என்பன.--கிறையிலர் : சனியளிக்கச் தக்கார். என் 
னா காமம் மறைகத்தகலைல் கடக்து மன்றின்கட் படாநின்றது என்ற 
வரறு, ் 

௮ம்பலும் அலரும் ஆகாநின்றது. என்று தோழி பகற்குறி 
மறுத்தது. ப (2) - 

பரி. பா - ம். * நிறையரியர் '. 

GT. 3. டா, 5. 

அறிவில்லா செல்லாரு மென்றேயென் காம 
மறுகின் மறுகு மருண்டு. 

கோா-௨.) என்பது. இங்கு யான் உறுதுயரினைக் கண்டும் 
உணர்ந்தும் இனி மற்று இத தீர்ப்போம் யாம் என்னும் அ௮றிவில்லர 
சாராய் இருக்கார் இக் தலைக்கண் எல்லாரும் என்று கொண்டே இங்கு 
யாணுற்ற காம கோயானது ஒரு மன்றச்அ உரைத்தலுமன்றிப் பின் 

னும் மறுகுகொறும் கடுமாறும் போலும் மாலுற்று என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பது,--என்னை ஒழிந்த எல்லாரும் அறிவிலார் 
என்றே சொல்லி என் காமமானதஐ தலைமயங்கி மறுகின் சண்ணே 
வெளிப்பட்டுச் சுழலா நின்றது என்றவாறு, 

சுழலுதல் -இவ்வாறு சொல்லிச் சாற்றிக் இரிதல், நீர் அறி 
- வுடையீர் அகலான் மடலேறு£ல் கூடாது) இஃது அறிவுடையார் 
செயலின்மையான் என்ற தோழிக்கு என்னைப்போல மடலேறச் 
கருதாதாரே ௮றிவிலாதார் : யான் அறிவுடையேனென்று கலைமகன் 
கூறிய. ப | . (8) 

பரி, பாஃ ம். ** அறிவிலார்".
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கா. &, ப. 8, 
தோனா வுடம்பு முமிரு மடலேறு 
தாணினை நீக்கி நிறுத்து. 

(கா - ௨.) என்பது. யான் உற்ற காமகோய் பொறுக்கலா 
உடம்பும் உயிரும் முன்னின்ற காணினையும் எடுத்து 106s இங்க 
னம் மடலேறுமாயிருக்ச த : இனி என்னை செயற்பாலது என்று பின் 
ணும் இசனையே வலிபெறுத்து உரைக்சான் தலைமகன் என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது.--பொறுத்தல் இல்லாக உடம்பும் உயிரும் 
மடலேறும் 2: நாணினை நிக்கி நிறுத்தி என்றவாறு. 

நீர் கூறிய மடலேறு கரணமுடையார்க்குக் கூடுமோ என்ற। 
கோழிக்கு நாணினை ரிக் உடம்பும் உயிரும் மடலேறு மென்னு தல் 

மகன் கூறியது. (4) 

கா. 5. ப ப். 6, 

மட லூர்தல் யாமத்து முள்ளுவேன் மன்ற 
படலொல்லா பேதைக்கென் கண். 

(கா- ௨.) என்பது, இன்று யான் மடலூரதலைச் சென்ற Bar 
_ ளிருள் யாமத்தும் கூடக்கருதுவேன் : மற்று என்னை காரணம் எனின் 
என்னுயிராகிய அப்பேதை பொருட்டுக் கழிந்த யாமம் எல்லாம் என் 
கண் படல் ஒல்லா அகலான் என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பது,--பேதைபொருட்டு என் கண்கள் உறங்கு 
தலை இசையா : ஆதலானே மடலூர்தலை ஒரு தலையாக யாமத்தினும் 
நினைப்பேன் என்றவாறு, 

மடலேறுவது நரகாயன்றே 2 இசாவுறக்கத்திலே மறந்து விடு 
wor என்ற தோழிக்கு என் கண் உறங்கா வாமலான் மறவே 
னென்று தலைமகன் கூறியது, | - (5) 

கார. 6, | ப. 8. 
நாணொடு தல்லாண்மை பண்டுடையே னின்றுடை 
காமுற்று ரேறு மடல். [யேன் 
(கா -௨.) என்பத,--நாணொடு கல்லாண்மைப் பாடு என்னும் 

இவை இரண்டுமாப் பான் பண்டு உடையேன் : அதனால் என்னை 
பயன் 2 அவை விடுத்து இன்று உடையேனாவேன் : யானை யெனில் 
இவ்வுலகத்துக் கரமுற்றார் ஏறு மடலினை என்றவாறு, 

(ப.- ௨.) என்பஅ.--சாண மிக்க நிலைமையும் இறந்த ஆண்மை 
யும். யான் பண்டுடையேன் இன்று உடையே ஞயினேன் காமம் மிக் 

காரர் ஏறு மடலினை. என் வாறு,



6. நாணுத்துறவுரைத்தல் . 31 

Copa GerpCa@ &t ewadg gi uarodeCarr® ஓப் 
பர் ஒருவான்றே £ நாணமும் அண்மையும் இயல்பாக உடையிர் ஆது 
லான் அமக்கு இது கூடாசென்ற தோழிக்கு இவை யிரண்டும் இப் 
பொழுது இல்லே னென்று தலைமகன் கூறியது, (6) 

all. 7 , LI ௩ 7 s 

யாங்கண்ணிற் காண Bao ரறிவில்லார் ப 
யாம்பட்ட. தாம்படா வாறு, 

(கா- ௨.) என்பது...-இவ்விடர் உற்றோம் சாமாகவே இகழ்ச்சி 
- ஏம் கருத்துள் ௮றிதலே அன்றிக் கண்ணினானும் காணுமாறு ஈவர் 

இவ்வறிவில்லாதார் இகற்கால் காரணமாய் யான் அறிந்தேன். ஈங்கு 
யாம் பட்ட இடர் gtd pid தாம் படாமையால் தமக்கும் தெரி 
யாது ௮ன்றே ஆதலா லென்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது... யாம். கண்ணாற் காணும் வகை எஇரே 

நின்று அ.றிவில்லாதார் ஈகாநின்னார்; யான் பட்ட துன்பம் .தாம் 
படாமையா னென்றவாறு. 

யாமத்து மறவேன் என்ற தலைமகனை நோக்கி நகை செய்த 
தோழிக்கு எமக்கு உண்டாகிய நோய் சமக்ஞாம் உண்டாயின ரல்லரே 
என்௮ தலைமகன் வெருண்டு சொல்லியது. (7) 

கா. 8, படக், 
.. காமக் கடும்புன லுய்க்ருமே நாணொடு 
தல்லாண்மை யென்னும் புணை. 

(கோ - ௨.) என்பத. யம் காணும் ஆண்மைப்பாடு என்னும் பெரு 
மிதமும் இவை இரண்டும் கொண்டு இக்காமம் என்னும் கடவாக் துப் 
பெருவெள்ளச்தை நீக்க முயன்றேனுக்கு அதனையும் gered தாண் 
மேற்பட்டுச் செல்லு மாயிருக்ச: இனி என்னை மற்று அவனு 
என்று இங்கனம் தோழி கேட்பச் தலைமகன் சொல்லினா னென்பது 
பொருள் என். றவாறு, 

(ப- ௨.) என்ப. -நரணமும் அண்மையும் ஆகிய புணைதனைக் 
காமம் ஆகிய பெரும்புனல் ஈர்த்தது என்றவாறு, 

நினக்கு ஆண்மையும் சாணமும் இப்பொழுது யாண்டுப் போயின 
என்ற கோழிக்கும் சலைமசன் கூறியது, (8) 

டகர, | 9. ப ன ப. 8. 
தொடலைக் குறுந்தொடி. தந்தாண் மடலொடு 
மாலை யுழக்குத் அயர்.
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(கா- உ என்பது.--மாலையும் சறுதொடியும் உடைய இம்மாத 
ராள் எமக்குச் தந்தாளே : இனி ௮ஃது யாதோ எனின் மடலோடு 
கூட இற்றை மாலைப் பொழுதின்கண் யாம் உழப்பதோர் துயரிளை 
என்றவாறு. | 

(ப-௨.) என்பது.-- மாலைபோலச் செய்யப்பட்ட இறு வளை 
யினை யுடையாள் தான் காண மடலோடே கூட மாலைக் காலத்து 
வருந்தும் துயரினை(தீதக்காள்) என்றவாறு, 

கொடலை என்பதனைச் Cartas ator யெனினும் அமையும், 
குறுக்தொடி. பிள்ளைப்பணி; அ௮கனானே இகாயளென்பது சொன்னா 
னம். கலைமகன் ஆற்றாமை கண்டு நின்னாற் காதலிக்கப் பட்டாள் 

இவ்வாயத்துள் யாவளென்ற தோழிக்கு இத்சன்மையாள் என்று 
தலைமகன் கூறியது. வளையுடையார் பலருய் கூட நிற்றலின்? மாலை 

போலச் செய்த வளையினை யுடையாள் என்று விசேடித்துக் கூறப் 
பட்ட, இவை எட்டும் தலைமகன் கூற்று, (9) 

கா. 10. | ப. 9, 
கடலன்ன காம முழதீது மடலேருப் 
பெண்ணிற் பெருந்தக்க தில். 

(கா-௨.) என்பது,--கடல் போலும் சாமச்சை உழந்தேயும் 
பின்னும் பெண்டிர் மடலேறல் பெரிதும் இன்றே : அசனால் அவ்ற 
னம் இம்மடல் ஏற்றக்சசாப் பெண்மை பெருக்ககுதி யுடையது பிறிது 
ஒன்றும் இல்லை என்றவாறு. எனவே இனி யான் மடல் ஏறல் இண் 
ணிது என்றான், இவள் விலக்குகல் காரணமாக என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது.--கடலை ஓக்க காம நோயாலே வருந்தியும் 
மடலேற நினையாத பெண் பிறப்புப் பேல மேம்பட்டதில்லை என்ற 
வாறு, 

.. அும்மால் காதலிக்கப்பட்டாள் தனக்கும் இவ்வருத்தம் ஓக்கும் 
பெண்டிர்க்கு இயல்பு இன்மையான் மடலேருததே குறையென்று 
தலைமகன் ஆற்றாமை நீங்குதற் பொருட்டுச் கோழி. கூறியது. (10) 

(கா - ௨.) இனித் கலமகன் இங்கனம் மடலேற்று உணர்த்திய 
பின்னரே தலைமகமா நீ புறத்துப் போய் விசாயாடுதல் பொருள் 
அன்று: இனிப் பிறர் மகட்பேசற் பருவம் வர். போலும் என்று 
யாய் இற்செறிக்கவும் கூடும் என்று இவ்வலரினைத் கோழிச்கு எடுத் 
அசைகத்கான் இவளிற் நீரும் இதுவெனக் கருதி. என்பதனால் மத்று 
இதன் பின்னரே அதனை அறிவிக்கின்றது மேலை ௮இகாரம், 
  

இக்குறள் உரையின் இறுதியில் [| காச்திமதி பாதாரவிர்தமே கதி, 

வேணுவனேசன் பாதமே அணை, சுப்பிரமணியன் பா தமே துணை.] on 

oar காலிங்கர் உரை ஏட்டுப்பிர இயில் உள்ள த.



T. அலாறிவுறுத்தல், 

(ப-௨.) அலர் அ.றிவு௮ுத்தலாவது இவ்வாறு ஒழுகும் ஒழுக் 
கத்தினான் ais அலரைக் கலைமகள் சோழிக்கு அறிவித்தலும் 

தோழி தலைமகட்கும் தலைமகற்கும் அறிவித்தலும் ஆம். காணுத் 
துறவுரைத்து இரவுக்குறி ஒழுகாநின்ற தலைமகனுக்கு அ௮ம்பலும் அல 

ரும் pe eat VO) Boor Lo! அறிவிச்சலான் அ௮சன்பின் கூறப்பட்ட. 

கர், 1. 17, 3. 

அலர்தாண வொல்வதோ அஞ்சலோம் பென்றூர் 
வலர்நாண நீத்தக் கடை. 

(am - 2.) என்பது... நெஞ்சே / இனிப் பிறா்கூறும் அலர் 

உரைக்கு காணத் தகுவது ஒன்றோ £ யாம் தம்மொடு கலக்ச ஞான்று 
இனி அஞ்சவேண்டா ; யாம் கடிது ஆக வரைவோம் என்று சொல் 

லக் கேட்டவர் தாமே அசத். துணையும் உடம்பட்டொழுகப் பெருராப்ப் 

பலரும் காணும்படி கம்மைக் கைவிட்ட விடத்து என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது,--அலர் அகும் என்று நாணுதல் இயல்வதோ 
அஞ்சு தலைச் தவிர் என்று சொன்னவர் பலரும் காணுமாறு நம்மை 
நீக இடத்து என்றவாறு, 

பலர் என்றது கோழியும் செவிலியும் ௬ு,சலாயினாரை. scons 
ளைக் காணும் பொழுதிற் காணாப் பொழுது பெரிது ஆதலால் தான் 
ஆற்றாளாய கலைமகளை நோக்கி நினது ஆற்றாமை அலாராகின்றது 
என்ற கோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது. ய) 

கா, 8, ப. 9. 

நதெய்யா லெரி.நுதுப்போ மென்றற்றாற் கவவையாற் 
காம நு.துப்பே மெனல். ட 

(கா- ௨.) என்பது.--பற்றி எரிகின்ற எரியினை நெய்யின் 

சொரிர்து மற்று இதனால் தணிக்கக் கடவே மென்ற கருதிய அதீ 

தன்மைத்து : யாதெனில், யாம் உற்ற காம எரியினைச் சிலர் தமது 

அலர் உரையால் கணிப்பேம் என நினைக்கின். றது என்றவாறு, இதில் 

நுதுத்தல் என்பது அமுக்ஞுகல்) தணித்தல் என்றும் ஆம், : 

(ப-௨.) என்பது. -எரிகன்ற நெருப்பை நெய்யினானே அவிக்க 

நினைத்தாற் போலும் : ௮லரினானே காமத்தை அவிப்பேம் என்று 

நினை தக்கல் என்றவாறு. 

தலைமகன் பின்னும் களவு ஒழுக்கம் வேண்டினமை கண்டு 

தோழி கூறியன. (2) 
5 ,
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கா. 5. ப. 8, 

கவ்வையாற் கவ்வித்து காம மதுவின்றேற் 

றவ்வென்னு.த் தன்மை மிழத்து. 

கா-௨) என்பது.--கெஞ்சே 2 பிறாகூறும் கவ்வையாற் கவ் 

வுண்டது யாம் வேண்டும் சாமம். அதனால் கவ்வை இன்ஞுயின் 

சாலச் தவறுபடும் சன் தன்மை இழச்து என்றவாறு, இதிற் கவ் 

வித்து என்பது கவ்விய தென்றது. சவ்வென்னு மென்பது தவறு 

படும் என்று, 

(ப - உட் என்பது.--அலரினானே அலர்தலைபுடைத்துக் காமம்; 

அவ்வலர் இல்லையாயின் தனது தன்மை இழச்து பொலிவு அழியும் 

என்றவாறு, | 

செவ்வை யுடையதனைச் செவ்விது என்ருற்போலக் கவ்வை 

யுடையதனைக் கவ்விது corer ar அறிவுறுத்த தோழிக்கு 

இவன் கூறுகின்றது புனர் துரையாகும் என்று நினை கீதப் பின்னும் 

- களவு ஒழுக்கம் வேண்டித் தலைமகன் கூறியது, 

இதுவும் ஒருகூற்று : மேலகனோடு இயைபு இன். (8) 

if. ur - ம். சவ்விது, 

கா. ம, ப. க், 

தாம்வேண்டி னல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டுங் 
கவ்வை பெடுக்குமிவ் வூர். 

(கா-௨.) என்பது,--கெஞ்சே! சம்மரற் கா.தலிக்கப்பட்ட 
காரிகையார், இன்னும் தாமே ஈல்க வேண்டின் கம்மை மல்குவர் 2: ஆச 

லால் இவர்பெயர் நினைக இறச்துபடுதற்கு இயையும் இடகீனு அவர் 

பெயர்கொண்டு யாம்கேட்க விரும்பும் கவ்வை எடுத்து உரையா நின் 

ஐ.அ இவ்வூர் எனவே கோழியைப் பிறர்போலச் கொண்டு கூறியது 

பொருள் என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது,--யாம் விரும்பும் ௮லரை இவ்வூரார் எடுதீ 
தரர்: ஆகலான் இனித் தாங்களே விரும்பிக் கொடுப்பர் கம்முடைய 
காதலார்க்கு என்றவாறு. டட 

வசைவெதிர் கொள்ளாது தமர் மறுத்துழி ஆற்றாளாகிய தல 

மகட்கு இப்புணர்ச்சியை அயலார் தூற்றா நின்றார் : ஆதலால் சூசவர் 

தாமே விரும்பிக் கொடுப்பர் என்று தோழி தலைமகளை யாற்று 
SSS. யாம் வேண்டும் கவ்வை இவனுக்கு நாம் பெண்டிர் அனது 

புறத்தார் அறியவேணும் என்று நினைத்திருச்சுவாறாம். (4) 

பரி. பாஃ-ம். வேண்டி,
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கா. 5. ua, 

உரு அதோ ஷாறிதந்த கவ்வை யதனைப் 

பெரு_௮அ பெற்றன்ன நீர்த்து. 
(கா- ௨.) என்பது. --கெஞ்சே / / ஈமக்குச் சால உறுவது ஒன்று 

அன்றோ ஊர் அறிந்து OTH கவ்வையானது 7 7 அதனை aur அகி 
யாது ஈம்மை கிறையழிச்தற்கு முன்னம் பெறுக ஓர் உபாயம் 
பெற்றா லொத்த நீர்மையை உடைதீ௮ இவ்வூர் என். றவாறு, 

(ப-௨,) என்பது, ஊர் அறிக்க அலர் உறுவது ஒன்றே £ 
அலரைத் திகாகக் கொள்ளா பெறாத ஒன்றைப் பெற்றால் pbs 
நீர்மை gb lt Gi கொள்ளப்படும் என்றவாறு, 

அலர் அறிவுறுத்த ே தாழிக்கு அவ்வலரினான் என்றும் தமர் 

வரைவு உடன்படுவர் என்று தலைமகன் கூறியது இதுவு மொருகூற்று 2 

மேலதஜனோேடு இயைபு இன்று. | (5) 

கா. 6. ப. ]. 

கண்டது மன்னு மொருதா ளலர்மன்னுத் 
தங்களைப் பாம்புகொண்் டற்று, 

(கா-௨.) என்ப...-யாம் எங்கா.தலியைக் கண்டு இன்புற்ற 
தும் ஒரு காளே : அ.துகொண்டு மற்று எம்மைப் பிதா உரைக்கின்ற 
அலரின் மிருத எங்கனம் எனின் திங்களைப் பாம்பு கொண்டாற் 
போலப் பலரும் எடுத் அரைக்கின்.ற அத்தன்மைத் சென்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பு, யான் கண்ணு ற்ற ஒருஞான் ௮ : அக் 
காட்சி இங்களைப் பாம்பு கொண்டாற் போல எல்லாரானும் அகதியப் 
பட்டு ௮லர் அகாநின்றது என றவாறு, 

காப்புக் கைம்மிகப்பட்ட தலைமகள் வேறுபாடு கண்டு செவிலி 
முசலாயினார் உற்று சோக்கிய குறிப்பைத் தலைமகள் கொண்டு ஒரு 
மாளக்காட்சியே அலர் ஆகாகின் ற தென்று தோழிக்குக் கூறிய த. (6) 

கா. 7. ப. 6. 

களித்தொறுங் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றுற் காமம் 
வெளிப்படுத் தோறு மினி. 

(கா - ௨.) என்ப... உலகததுக் கள்ளுண் பரர்க்குப் பின்னும் 
பின்னும் அதனை உண்டு மகிழ்தலே வேண்டியிருக்கின்ற அத்தன் 
மைத்தாக யாம் உற்ற காமமும் கெஞ்சே . / பிறர் மாட்டு வெளிப்படும் 
தோறும் Aas இனி எனக்கு என்ன வியப்போ என்றவாறு.
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(ப-௨௮ என்ப.---மயங்குந்தோறும் கள்ளுண்டல் விரும்பி 

ஞாற்போலக் காமமும் ௮லர் அகுர்தோறும் . இனி௮ ஆகும் என்ற 
வரு, 

அலர் அறிவுறுச்த கோழியை நோக்கி அுமக்குத் gery 
ஆயிற்றே இவ்வலர் என்று வினாவிய தலைமகற்குச் தோழி கூறியது, 
வெளிப்படுக்தோற௮ம் இனிது என்றது விரைந்து வெளிப்படுதல் 

குதிப்பு. (1) 

கா. 8. | ப, தி, 
மலரன்ன கண்ணா ளருமை யறியா 
தலரெமக் &த்தஇவ் வூர். 
(கா- ௨.) என்ப. -கெஞ்சே / மலரை ஓத்த கண்ணை உடை 

யாளாகிய ஈங்காதலியது அருமை சிறிதும் அறியாதே அலருரையை 
மிகச்சொல்லிச் தீருகின்றது இவ்வூர் என்றவாறு. 

(u - 2.) என்பது... பூ abe கண்ணாளஅ இற்பிறப்பின் 
அருமை அறியாதே இவ்ஷவூாவர் 'எங்கட்கு ௮அலரைசத் தக்கார் என்ற 
வாறு. ் 

ச௪ளியாரைச் சொல்லுமாறு போலச் சொல்லநின்ரூர் என்றவாறு 
ஆயிற்று. கமத புணர்ச்சி அலராயிற்றென்று தோழி கூறியது. (8) 

கா. 9. ப, 2, 
ஊரவர் கவ்வை யெருவாக வன்னைசொன் 
னீராக நீளுமிந் தோய். 
(கா- ௨.) என்பது.--நெஞ்சே / நம்மைச் சான் எய்தப் பெரு 

மையா அள்ளவாறு அருமை அவள் தனக்கும். ஓக்கும் அன்றே. 
அதனால் ஊரவர் உசைக்கும் கவ்வை கானே எருவாகச் தாய் சொல் 
அம் செறுத்துரையே நீராகக் கொண்டு நெடி. வளரும்போலும் இர் 
கோயானது இவள இறத்தும் என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது.--ஊரார் ass அலர் எருவாக அன்னை 
சொல்லும் சொல் சண்ணீசாக இச்கோப் வளசா நின்றது என்றவாறு, 

அலரினான் ஆற்றாள் ஆய தலைமகள் கோழிக்குச் சொல்லியது; 
இவ்விரண்டுக்கும் வரைவு கடாவுசல் பயன். (9) 

கா. 10. | ப. 10, 
அலரசெழ வாருயிர் நிற்கு மதனைப் 
பலரறியார் பாக்கத் தால்.
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(gn +2.) என்பது.--இவ்வகை அலர் கோன்றவே என் 

ஆருயிர் நிற்கும் 7 ௮ங்கனம் ஆசகலைப் பலரும் அறியாதே அலரினைக் 

கூறுன்றார் என் பாக்கியக் தால் என்றவரறு, 

(ப-௨.) என்பது.--ஈமது புணா்ச்சயொன் வந்து ௮லர் எழு தலி 

ஞனே அவளது ஆருயிர் நிற்கும் : அவ்வாறு உயிர் நிற்றலை எங்கள் 

புண்ணிய சீனானே பலர் அறியாரரயினார்; அறீவராயின் எனக்கு 

ஏதிலராய் ௮லர் தூற்றுவார் இவள் இறந்துபட வேண்டுமென்று தாற் 

மர் என்றவாறு. 

கொதுமலர் வரைய வந்துழி இறச் அபடுவாளாயினாள் : ஆயிடை 

இவ்வலர் எழு தலினானே இனிப்பிறர்க்குக் கொடார் என்று அவள் 

உயிர். 8ீங்காதாயிற்றென கொதுமலர் வரைய வந்தமை தோழி தலை 

மகற்குக் கூறிய. (10) 

இத்துணையும் களவு. 

தழட 

கற்பியல். 

(கா- ௨.) தலைமகன் கூற்று முடிக்தது. இனித்சலைமகள் கூற் 

றுக் வி வருமாறு. இங்கனம் இவன் நீங்கிய ஆற்றாமை ofall 

கும் ஒக்கும் ஆகலான் மற்று இகன் பின்னரே அதனை அறிவிக்கின் 

றது மேலை யதிகாரம். ப 

8. பிரிவாற்றாமை. 

(ப- ௨.) பிரிவாற்றாமையாவது அலர் அறிவுறுத்தப்பட்ட தலை 

மகன் தலைமகளை வரைந்து கொண்டதன் பின்பு ஆயினும் வரைவதன் 

முன்பு ஆயினும் பிரியும் காலக்து ஆற்றாமை. மேலதனோடு இயைபும் 

இது. இஃது ஈண்டு விசேடித்துக் கூறியது என்னை £ காதற் இறப்பு 

உரைத்தலின் தலைமகள் கூறினவும் காணுத்துறவு உரைத்தலின் தலை 

மகன் கூறினவும் பிரிவு ஆற்றாமையன்றே எனின், இவை எல்லாம் 

களவு காலத்த ஓரிடத்து உறைவதசோர் புணாச்௫யிற் பிரிவால் வரும் 

தும் கூற்றெனின் ௮ஃத. அற்று அன்று, *இ.கல், காவல், பகை Boot} 

விளை, வேந்தற் குற்றுமி, பொருட்பிணி என்னும் ஐர்தினும் ஒன்று 

காரணமாக நாடிடை விட்டும் காடிடை விட்டும் தலைமகன் பிரியும் 

காலத்து ஆற்றாமையென்று கொள்க. இது முதலாகக் கற்பு என்று 

கொள்ளப்படும். 
  

*₹₹ ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே 

வேந்தர்ச் குற்றுழி பொருட்பிணி பாத்தையென் 

ரங்க வாறே அ௮வ்வயின் பிரிவே.” ் 

ட இறையனார் களவியல், சூத், 85.
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am. I. LI, L, 

இன்கண் ணுடைத்தவர் பார்வல் பிரிவென்னும் 
புன்கண் ஹணூடைத்தாற் புணர்வு. 

(கா- ௨.) என்பது. -கெஞ்சே !/ வன்கண்மை சிறிதும் இன்றிப் 
பெரிஐம் இன்கண்மை யுடைத்தாய் இருக்கது அவர் வற்று கோக்கய 
கோக்கமானஅ : இனிமற்று இவ்வாறு அன்றி கமக்குப் பெரிதும் 
மாற்றலாகப் (பிரிவென்னும்) புன்சகண்மை உடைக்சாயிற்று அவர் 
ஈம்மோடு கூடிய கூட்டமெனவே அவர் கோக்கம் பயர்கது இனிய 
புணர்ச்சியை : Loo ir eG UUs BB பெரியதோர் புன்கண்மை ; இனி 
யாம் உய்யுமாறு எங்கனம் என்று தலைமகள் தன்னெஞ்சிற்குச் 
சொல்லியது பொருள் என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்ப௮ு.--ராம் கா.சலரை வாவு பார்த்திருக்கும் ௮. 
இன்பத்தை உடைத்து : அவரைப் புணர்ந்திருக்கும் இருப்புப் பிரிவ 
ராலோ என்று அஞ்சப்படும் துன்பச்சை புடைக்தென் றவாறு. 

வரவு. பார்த்தல் களவு காலத்து வரவு பார்த்தல். தலைமகன் பிரிய 
அற்ற குறிப்புக் கண்டு வேறுபட்ட தமைகளை இவ்வேறுபாரடு எற்றி 
ஞன் ge றென்று வினாவிய தோழிக்குச் தலைமகள் கூதிய த. (1) 

பரி. பா-ம். ‘Wace’. 

கா. 8. ப. 8, 
Dorey) Sorat ait வாழ்த லதனினு 
மின்னா ,இனியார்ப் பிரிவு. 

(கா-௨.) என்பது.--- உலகத்து ௦ ஒருவா் BG மிகவும் இன்னாதது 
யாதோ வெனின், கமத இன்பத் துன்பங்கட்கு உடனுற வொர்த 
இனம் ஏறும் இல்லாத ஊரின் வண் தனிது இருக் து வாழ்தலாகின்ற 
இது பெரிழும் இன்னாது; இனி ம௰்று இதனினும் சால இன்னாது 
கெஞ்சே ! யாதெனின் ? கற்புடை மகளிர் கம் காகற் கொழுகரைப் 
பிரிக்திருக்கும் பிரிவான து எனவே இவர்க்கு உயிரன்ன கேளிர் இவ 
TAD G இல்லை என்று சனத ஆற்றாமை கூறினஞளாயிற்று என் றவாறு, 

பே-௨.) என்பது... தமக்கு இனம்இல்லாக ஊரின்கண் Does 
வாழ்தல் இன்னாது; அதனினும் இன்னாது இனியாரைப் பிரிதல் 
என் peur fl, ச் 

பிரிவுணர்த்திய தீலைமகற்கு இவ்விரண்டு துன்பமும் ஏங்கட்டு 
உளவாம் என்று பிரிவு உடன்படாத கோதி கூறியது, (2) 

ar. 3. ui. A, 
gina Aosnap coor Bub தெளித்தசொற் 

- தேறியார்க் குண்டோ தவறு,
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(கா- ௨) என்ப. முன்னம் தாமே வந்து தலையளித்து இனி 

ரியாஜம் அஞ்சேல் ஒருகாலும் : நின்னிற் பிரியேன் ) பிரியின் ஆல் 

றேன் : என்று ஒரு சூளுறவு போலச் கம் உரையால் தெளிவிக்கப் 

பட்டாரைச் தாமே விட்டு நீங்கின் தாம் ௮ங்கனம் தெளிவித்த 

சொல்லினை இத கமக்கு ஒரு தர்வுரை என்று தேறினவர்க்கு உண்டோ 

ஒரு தவறு என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது நம்மைச் தலையளிசெய்து நின்னிற் பிரி 

பேன் : நி அஞ்சேல், என்றவர் தாமே நீங்கிப் போவாராயின் அவர் 

தெளிலித்த சொல்லைத் தெளிச்தவர்களுக்கு வருவசொரு சுற்றம் 
உண்டோ என்றவாறு. ் 

தன்மையைப் படர்க்கை போலக் கூறினார். பிரிவுணா்த்திய 

தோழிக்குப் பிரிவு உடன்படாது தலைமகள் வெகுட்சிக் குறிப்பாற் 

கூறியது. (3) 

பரி. பா-ம். * லென்றவர் eu”. . 

கா. 4, ப ப. &. 

பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ண ராயின னரிதவர் 
நல்குவ ரென்னு நசை. ட, 

கோ-௨.) என்பது.--இங்கனம் தமது உரைசேறிப் பிரிவின் 

இயல் ௮ஃது என்று இருச்ச ஈமக்கு இஃது ஒழிந்து பிரிவினையும் 

நமக்குச் காம் உரைக்கும் வன்கண்மையும் உடையசாயின் இனி மற்ற 

வர் வக்து தலையளிப்பர் என்னும் பற்றுடைமையும் அரிது என்ற 

பா, ் ் 

(ப-௨.) என்பஜு.--பிரிவினை உரைக்கும் வன்கண்மையை 

உடையசாயின் அவர் மறித்து வந்து ஈல்குவா என்னும் ஆசையில்லை 

என்றவாறு. 

பிரிதலும் ஆற்றுதலும் உலகியல் என்று நெருங்கிக் கூறிய 

தோழிக்குச் தலைமகள் கூறியது. (4) 

கா. 8, பா. 5, 

ஓம்பி னமைத்தார் பிரிவோம்பன் மற்றவர் 

நீங்கு னரிதாற் புணர்வு. : 

(கா-௨.) என்பது. -தோழி சமது கெஞ்சோடு அமைந்த கம் 

காதலரை இனிப்பிரிவு குறிக்கொண்டு செல்லாமற் பாதுகாப்பாயாக ) 
ச் 

மற்று அவர் பிரிவினைப் பாதுகாவாப ஆயின் மற்று அவர் நிங்குவர் 2 
   

    

  

நீங்குவராயின் கூடுதல் சால அரிது எனவே, ன் Be BOs gu 

உண்டு என்பது பொருள் என்றவாறு. ESI வடு | 
௪ 
“ 
_ a 
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(ப-௨.) என்ப அ.--காக்கலாம் ஆயின் அமைகதாருடைய பிரி 

வைக் காக்க. அவர் பிரிவராயின் பின்பு கூடுதல் அரிது என்றவாறு, 

மேற் றலைமகள் சொற்கேட்டு யாது சொல்வேன் என்ற 

தோழிக்கு அவர் பிரியாமற் கூறு என்று தலைமகள் கூறியது. (8) 

கா. 0. ப. 6, 

செல்லாமை யுண்டே லெனக்குரை மற்றுத்தன் 

வல்வாவு வாழ்வார்க் குரை. 

(கா-௨.) என்பது. தோழி நமக்கு உயிராகிய ஈம் காதலர் ஈம் 

மின் &a@e செல்லாமை உளதாயின் அதனை எனக்குச் சொல்றது 

வாயாக; மற்றுச் சனது விரைய வருகின்ற வாவினைப் பின் இருக்க 

உயிர் வரழ்வார்க்குச் சொல் எனவே யான் உயிர் வாழ்வதில்லை என் 

பு பொருள் என்றவாறு, 

(ப- ௨. என்பது.--காதலர் போகாமை உண்டாயின் எமக்குக் 

ao; Weiser நீட்டியாது விரைந்து வருவரென்று நி சொல்லுகின்ற 

வாவினைப் பின்பு உளராய் வாழ்வார்க்குக் கூறு என்றவாறு. 

பிரிவு உணர்த்தப்பட்ட தலைமகனது வரவு நீட்டிக்கக் கூடு 

மென்று ஆற்முளாயது கண்டு கடி.௮ு வருவர் என்ற தோழிக்குச் தல் 

மகள் ஆற்றாமை கூறியது. 6 

கா. 7. ப. 7, 
அரிதாற்றி யல்லனோய் நீக்டுப் பிரிவாற்றிப் 
பின்னிருந்து வாழ்வார் பலர். 

(கா - ௨.) என்பது... தத்தம் கொழுஈரைப் பிரி ச Wickes sain 

தமக்கு அல்லலைச் செய்யும் நெஞ்சுறுவது யாது அதை வரவரத் 
சணித்தும் மற்றும் அரியவை பொறுத்தும் இங்கனம் பிரிவு ஆற்றிப் 

பின்னும் இருச்.து கம் உயிர்வாழும் பெண்டிரும் பலர் இவ்வுலகத்து 
எனவே யான் இருந்து வாழ்தல் எவ்வாற்றானும் ig என்று 
தோழிக்குச் தலைமகள் சொல்லிய து. 

(ப-௨.) என்பது... -பொறுகச்சற்கு அரியதனைப் பொறுத்து 

அல்லல் செய்யும் நோயை நீக்கிப் பிரிவையும் பொறுத்துக் காதலரை 
நீங்கியபின் சமியராயிருச்ு வாழ்வார் உலகத்துப் பலர் என்றவாறு, 

அரியது அரிது ஆயிற்று--௮அதனைப் பொறுகச்சலாவது பொழு 
அவ் குழலும் முதலாயினவற்றான் வரும் துன்பத்தைப் பொறுத்தல், 
அல்லல் நோயான த -காமவேகனை, பிரிவாற்றுதல்--புணா்ச்சி யின் 
“மையைப் பொறுத்தல். இவ்வாறு உலகயெற்கை யாதலால் நீ ஆற்றாய் 
ஆூன்றது தக்கது அன்று என்று தோழி தலைமகளை நெருங்கிச்
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கா. 6, ப ப, 9, 
அரிதரோ தேற்ற மறிவுடையார் கண்ணும் 
பிரிவோ ரிடத். துண்மை யான். 

(கா- ௨.) என்பது. தோழி! உலகத்இனில் தம் உற்றார் சுற்றம் 

நட்டார் என்னும் ௮வாவர் மாட்டும் தேறும் தேற்றம் ௮ரிது); மற்று 

இதற்கு என்னை காரணம் எனின் இன்றியமையாச் சன்மையசாகயெ 

இனிய நிவுடையார் மாட்டும் கூடப்பிரியின் வாழாப் பேதையரினி 

ஞாப்(?) பிரிவென்பதும் ஒரு நிலத்து உள.தாகலான் என்றவாறு. 
Ww - ௨.) என்ப அ... உலகத்து ஒருவரைச் தேறும் தேற்றம் 

அரிதே : அறிவுடையார் மாட்டும் ஒரு காலச்தே பிரிவு உண்டாம் 

ஆதலீன் என்றவாறு, ் ன கு 

தலைமகன் பிரிக்தா னென்று கேட்ட விடத்து நின்னிற் பிரி 

யேன் என்ற சொல்லை உட்கொண்டு தலைமகள் கூறியது. : (8) 

கா. 9. un 2, 

துறைவன் நுறந்தமை தேற்றுகொன் முன்கை 

யிறையிறவா நின்ற வளை. -: 

(கா- ௨,) என்பது. -தோழி/ இவை நம் துறைவன் நம்மைப் 

பிரிர்கமை ௮ றியவோ? அறியும்: என்னையோவெனின் முன்கைச் 

சந்தினின்று நீங்கா நின்றன வளை : எனவே தன் தோள் மெலிவு 

பார்த்துத் தளர்வுற்றாள் என்பது பொருள் என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பத... துறைவன் பிரிகன்றமையை எமக்கு அறிவி 

யாவோ ? என் முன்கையின் இறையைக் கடவா நின்ற வளை என்ற 

வாறு, ப ன க, 

முன்பே அறிதலான உடம்பு மெலிச்தது என்றவாறு ஆயிற்று, 

பிரியாரென அ.றிவுறுக்கும் தோழிக்கு நீ சொல்ல வேண்டா : யான் 

அறிர்தேன் என்று தலைமகள் கூறியது. (9) 

uP. ur- o. CshapCer. 

தொடிற்சுடி. னல்ல.து காமதோய் போல 

விடிற்௬ட லாற்றுமோ தீ. 

(கா- ௨.) என்பது. -தோழி / தன்னைக் கட்டிச் தொட்ட 

காலத்துப் புறஞ்சுடும் அல்லது காமத்திப் போல விட்டுநின்ற 

காலத்து வெவ்விதாகி கின்று உள்ளே சுடுதலை யறியுமோ உலகத்துத் 

தீ என்றவாறு. ப ப 

6



42 திருக்குறள் - காமத்துப்பால் 

ப- ௨.) என்பது. -இண்டினாற் சுடும் ௮தூ அல்லது காமம் ் 
போல நீங்கிற் சுடவற்றோ உ என்றவாறு, 

தலைமகன் பிரிந்துழிச் தலைமகளது ஆற்றாமை கண்டு தோழி 
கூறிய ௮. (10) 

(கா - ௨.) இனி மற்று இங்கனம் பிரிவு ஆற்றுளாகிய கலைமகள் 
தலைமகனை நினைந்து உறமெலிர்து தோழிக்கும் தன்னெஞ்சிற்கும் 
சொல்லித் துயர் உறுகின்றமை ௮ றிவிக்கன்றது மேலை ௮இகாரம், 

9. படர்மேலிந்திரங்கல். 

(ப- ௨.) படர் மெலிர்இரங்கலாவது தலைமகன் பிரிச்துழிக் கது 
மென உற்ற தூன்பத்தினான் மெலிந்து இரங்குதல், பிரிச்அழி யுற்ற 
அன்பம் ௮வது போனான் என்று கேட்ட காலத்து வருவது எர் மன 
நிகழ்சி. இ௫ பிரியப்பட்டார்க்கு முற்பாடு தோற்றும் ஆசலான் 
அதன்பின் கூறப்பட்டது, 

கா. 1. ப ப. 8, 
மறைப்பன்மன் யானிதோர் தோயை மிறைப்பவர்க் 
கூற்று நீர் போல மிகும். | 

கோ-௨.) என்பது... -சோழி/ கம் துணைவ ரானவர் பிரிந்த 
விடத்து ஈம்துயர் பிறர்க்குப் புஸனாகாமை மறைக்குமதுவே ஈம் பெண் 
மைக்கு இயல்பு என்று என்னை நீ இடிக்து உரைக்க வேண்டுவது 
இல்லை. இச்கோயினை யான் பிறர் அறியாமை மறைப்பேன் ; மறைத்த 
இடத்தும் இறைப்பவர்க்கு ஊற்று நீர் போலச் கானே மிகா நின்றது 
என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பறு,--இர்கோயை யான் மறையா நின்றேன்; 
மறைக்கவும் இஃது இறைப்பார்க்கு ஊற்று நீர்போல மிகாகின்றத: 
என்றவாறு, 

கலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு இதண் இவ்வாறு புலப்பட... விடுதல் 
தகாதென்ற கோழிக்குத் கலைமகள் கூறிய. (1): 

கா. 2. ப. 8. 
கரத்தலு மாற்றேனிந் நோயைநோய் செய்தார்க் 
'குரைத்தலு நாணுத் தரும். 
(கா- ௨.) என்பது. -கோழி / இங்கனம் பெருகிச் செல்லா 

நின்ற படர்சோயை யான் இனிப் பலர்க்குப் புஸனாகாமை மறைத்த 
௮ம் அறியேன்: மற்று இப்படர்நேரப் செய்தார்க்குச் சென்று ஒரு 
தூது உரைக்கக் கருதின மற்று ௮துவும் பெரிய ஓர் காணுசலைச் 
தருமாயிராரின்றது : இனி என் வினையும் யான் அறிகிலேன் என்ற 
வாறு, ப
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. (0-௨) என்ப.த.---இரச்சோயை மறைக்கவும் ௮றின்றிலேன்; 
இர்கோயைச் செய்தாற்குச் சொல்லி விடவும் சாணம் ஆகா நின்றது 

என்றவாறு. 
இவ்வா.ற்டுமையை த் அலைமகற்குச் சொல்லி விடுவோம் என்று 

தலைகள் குறிப்பு அறிதற்பொருட்டுக் கூறிய தோழிக்குச் தலைமகள் 

கூறியது. 2 

கா, 5, 
Ld. 1, 

துப்பி னெவன்செய்வார் மற்கொ றுயர்வரவு 
நட்பினு ளாற்று பவர், ப 

கா- ௨.3) என்பது.-பகைவர் மாட்டு வலிசெய்யும் பொழுது 
யாதினைச் செய்வார்கொல்லோ 2 துயர் வரவினை ஈட்டார் மாட்டுச் 

செய்கன்றவர் என்றவாறு, 

(Li - &.) என்பது,--வன்மை செய்யவேண்டும் இடச்து யாங் 

நனம் செய்கின்றாரோ 7 மென்மை செய்யவேண்டும் நட்டோ 

மாட்டே துன்பம் வருதலைச் செய்கின்றவர் என்றவாறு. 

இ௫ பகைதணி வினையின்கண் பிரிச்ச தலைகனஅ கொடுமையை 

உட்கொண்டு தலைமகள் கோழிக்குச் சொல்லியது. (3), 

Lif. uit = ம்ஃ ‘ செய்வர் 

கா. 4. ப, 7, 

மன். னுயி ரெல்லாந் அயிற்றி யளித்திரா 
வென்னல தில்லை துணை. ப 

கோ-௨.) என்பது.--கோழி / உலகத்து மன்னப்பட்ட உயிர 

கள் அனைத்தையும் அயிலப் பண்ணி அளிக்கத் தக்கது இற்றை இசாக் 

காலம் என்டன்ற இது; பின்னர் என்னை அல்லது தனக்கு வேறு 

ஒரு துணை யில்லையாயிற்று ; எனவே இங்கு யானும் இராவுமே 

பிரியாது. இருக்கன்றேம் என, இது மற்று என்னின் நிங்குவது 

எக்காலம் 2 என்று இங்கனம் சன்னுடைப் படர் மெலிவினை உரைத்த 

வாறு ஆயிற்று என்று அறிக, 

(ப-௨.) என்பது,--அளித்த இரா உலகத்து வாழ்கின்ற உயிர் 

கள் எல்லாவற்றையும் .அயிலப் பண்ணி என்னை அல்லது வேறு துணை 

யாக இருந்தார் இல்லை என்றவாறு. 

- இ கண்ணுறங்குகின்றது இல்லை என்று பிற்றை ஞான்று தலை 

மகள் தோழிக்குச் சொல்லியது. (4) 

“ onP. wr + ue  வென்னல்ல ',
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கா. 5. ப. 8, 
கொடியார் கொடுமையிற் ரங்கொடிய வித்தா 
ணெடிய கழியு மிரா. 

(கா- ௨.) என்பது.--கெஞ்சே / கமக்குப் பிரிவு என்பதோர் 
கொடுமை செய்த அ௮க்கொடியாரது கொடுமையினும் தாம் சாலக் 
கொடியவாய் இருச்சன : யாவை எனின், ஈம்மை ஒரு பொழுதும் 

அறியாது இன்னாவாய் நெடியவாய்ப் பெருகச்செல்லும் பல யாமங் 
களை நிலையுறுப்பாக உடைய இர்நெட்டிரா என்றவாறு / எனவே 
அன்னு. நெடுகாமையும் இன்று நெடுகுதலும் கண்டு மெலிந்துசைத்த 
வரது ஆயிற்று. ப 

(ப-௨. என்பது. கொடியவர் செய்த கொடுமை கோலக் 
கொடியவாகா நின்றன, முன்புபோலன்றி இக்காலச்௮ கெடியவாப்க் 
கழிகின்ற இராப்பொழுது என்றவாறு, 

இச பொழுது விடிகின்ற இல்லை என்று தலைமகள் தோழிக் 
குச் சொல்லியது. (5) 

கா, 6, | 
் காமக் கடும்புன னீத்திக் கரைகாணேன் 
மாமத்தும் யானே யுளேன். 

ட. 0, 

கோ-௨.) என்பது. -நெஞ்சே 7 மது காதலர் மாட்டுக் கருத் 
றப் பெருகிச் செல்கின்ற இக்காம கோயா கடும்புனல் வெள் 
ள,க்கை நீக்தி ஒருகால் கரைகாணப் பெறேனா? மற்று அவ்விடை 
யிருள் யாமத்தும் யானே உளேன்: இனி இதற்கு உய்யுமாறு 
என்னை 2 என்றவாறு, 

(ப -௨.) என்பது காமம் ஆகிய பெருக்காற்றினை நீர்இிக் 
கசை காண்கின்றிலேன் ; அரையிருள் யாமத்தும் உறங்காதேன் 

_ யானே யுளனென மற்று உறங்கரதாரில்லை என்றவாறு, 

இது காதலர் குறித்த நாள் வருச்துணையும் ஆற்அமாறு என்னை 
என்ற தலைமகள் சன்னுள்ளே கூறிய௮. | (6) 

.. பரி. பாஃம், § wearer’. ் ் 

கா. 7. 
இன்பங் கடலற்றுக் காம ம&தடுங்காற் 
அன்ப மதனிற் பெரிது. ப 

ப. 5. 

(கா- ௨.) என்ப௮.--நெஞ்சே / இக்காமம் ஆகின்ற: இதுகான். 
நாம் அவரோடு கூடிவாழும் காலச்அப் பெருகும் இன்பம் கடல்
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அனைத்து 7 இனி இன்பத்தை அடும் காலமாகிய பிரிவுக்காலச் தச் 
துன்பமானது அ௮க்கடலினுஞ் சாலப் பெரி என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.--காமப் புணர்வினால் நமக்கு வரும் இன்பம் 
கடல் போலப் பெரி. பிரிவினான்; அஃது அடர்க்கும் காலத்து 

வரும் துன்பம் கடலினும் பெரிது என் றவாறு, 

இஃது இன்பம் உற்றார் துன்பம் உறுகல் உலூயல் என்று 
ஆற்றுவித்த கோழிக்கு இன்பத்து அளவாயின் ஆற்றலாகும் : அன் 
பம் மிருதலான் யான் ஆற்றல் அரிசென்று கலைமகள் கூறிய. (2) 

பரி. ui = ம். 65 காமமற் an 

கா. 6. ப. 9. 

"உள்ளம்போன் றுள்வழிச் செல்கற்பின் வெள்ள நீர் 
நீந்தல மன்னோவென் கண். 
கோ-௨.) என்ப௮.--தோழி/! எனது உள்ளமானது அவர் 

உள்வழிச் சென்று என்மாட்டு வருதலின் மற்று அதுபோலச் தாழும் 
ஆண்டுச்சென்று ௪ண்டு கண்டு ஓடி வருகற்பின் அங்கனம் அழு 
அழுது பெருவெள்ளம் கோத்து நீர் நிச்துமல்ச் செய்யல என்னோ 
என் கண்களானவை : அ௮.தனால் என்னெஞ்சு போலக் தாமும் ௮வ 
ரைக் கண்டு மீளப்பெருத சடுச்துயரினஞற் கலுழ்சின்றன என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்ப. -அவருள்ள இடத்து நெஞ்சனைப் போலக் 
கண்ணும் செல்ல வல்ல ஆயின் வெள்ளம் ஆய நீரின்சண் புகுந்து 
நீர்சாவே என்றவாறு, ் | 

இ காண்டல் விருப்பினால் தலைமகள் கூறியது. : (8) 

கா. 9, | ப, 10. 
காமமு நாணு முயிர்காவாத் தூங்குமென் 

னோனா வுடம்பி னகத்து. ' 

(கா - ௨.) என்பது.--தோழி / காதலர் பிரிவின்கண் பெருயெ 
காம சோயும் ௮.து பிறர் ௮றிதற்கு காணுவதகோர் சாணமும் என்னும் 

இவை இரண்டும் தானேயும் நிலையின்றி வாடுகின்ற எனது உயிரே 
காத்கண்டாகல் கனம்.ஒக்கத் தூங்காநிற்கும் : இக்கனம் பொறுக்க 
லாத எனது உடலிடத்த என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது.--வேட்கையும் நாணமும் என்னுயிரே காத் 

தண்டாகள் தாங்காநின்றது பொறுக்க மாட்டாத உடம்பினுள்ளே , 
கின்று என்றவாறு. | 

(கலைமகள் கருத்தின் பொருட்டு ௮வர் உள்வழிச் செல்வேம் . 
என்ற தோழிக்குப் போக நினைக்கும் ஒருகால்: ௮௮ பெண்மை
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அல்ல வென்று நினைத்துச் தவிரும் ஒருகால் : இப்பொழுது என் மன 
நிகழ்ச் ௮துவென்று கலைமகள் கூறியது. (9) 

கா. 10. ப, 4, 
காமக் கடல்மன்னு முண்டே யதுநீந்து 
மேமப் புணைமன் னு மில், 

(கா-௨.) என்ப... கோழி / அவரால் ஆகிய sro Cori 
என்னும் பெருவெள்ளமானஅ மிகவும் உளதே: மற்று இனி அது 
நீக்கிக் கரை ஏறு நிலைமைசக்சாகிய இறுஇ மிதவை ஈண்டு இல்ல 

என் மவாு, 

(ப.௨.) என்ப௮.--காமக்கடல் நிலையாக உண்டே) அது 
கடக்கும் ஏமம் ஆயெ புனே நிலையாக இல்லையே என்றவாறு. ” 

இது தலைமகள் ஆற்றாமை சுண்டு நெருங்கிய தோழியைக் 
சூறித்த ஈமக்குச் அணையரவார் இல்லை என்று தலைமகள் கூறியது (10) 

(கா-௨.) இனி மற்று அப்பொருள் கடைக் கூட்டி வந்து எய் 
இய தலைமகன் இவளை வரைந்து எய்தி நெடுங்காலம் இன்பு இங் 
கனம் இயலும் என்பது பொருளாம் என அறிக. இனி மற்று இவ் 
வாறு அன்நீப் பின்னும் அவன் வருதல் நீட்டிக்க விடத்து இவள் 
பெரிதும் காண்டல் விருப்பினளாஞும் அன்றே தலைமகனை : அதனால் 
மற்று இசன் பின்னரே ௮தனை அறிவிக்கின்றது மே& அதிகாரம். 

10. (கா.) கண் விதுப்பழித்தல்--(பரி.) கண் விதுப்பழிதல். 

(ப-௨.) சண் விதப்பமிகலாவது கண் சனது விரைவினால் 
அழிச்சகமை தலைமகள் தோழிக்குக் கூறிய. பிரிவின்கண் அன்பம் 
உற்றார்க்குக் கண்ணீர் முற்பாடு தோன்றுமாகலின் கனத ஆற்றா 
மையை ஒன் றன் மேலிட்டுக் கூறுவாள்: அதனை மூற்பாடு கண்ணின் 

மேலிட்டுக் கூறுகலான் அ௮சன்பிற் கூறப்பட்டது, 

கா. ம. | ப. 6, 
ஓஓ வினிதே யெமக்கித்நோய் செய்தகண் 
டாஅ௮ மிடர்ப்பட் டது. 

(கா-௨.) என்பது. சோழி! சால வியப்ப இனியஅ ஒன்றே : 
யாத எனின், முன்னம் தாம் அவரைக் கண்டு பின் எமக்கு இவ்வாறு. 
இடஉர்தரும் கோய் செய்த கண் தாம் இப்பொழுது அழுதும் அயிலா 
ம் இங்கனம் இடாப்பட்ட இது என்றவாறு. 

(ப - ௨.) என்பத,-- எமக்கு இச்சோயைச் செய்க கண் தரமும் 
இர்நோயகத்துப் பட்டது மிசவும் இனிது என்றவாறு.
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இது நின்சண் கலங்கிற்று : Io Kl எனக்கு இன்னாதாயிற்று 

என்ற தோழிக்கு, ௮து மிகவும் இனிது என்று தலைமகள் கூறி 
பத. (1) 

ut, um = b, fe po a’. 

oT. 2. ப . ் Ly, A, 

கதுமெனத் தாதோக்டுத் தாமே கலுழு ப 

_ மதுநகத் தக்க துடைத்து, 
(கா-௨.) என்பஅ.--கோழி/ நாம் இவரைக் கண்......... vee 

கைக்கொண்ட விடத்து மேல் ஈமச்கு இது வாய்க்கும் வாயாது 
என்றும் சர்தூக்காது அன்று ச௪டக்கெனச் தாமே நேரக்கி இனிது 
இருந்து தாமே கலுழும்?7 ga யாம் பெரிதும் சிரிக்கச் தக்கதா 
ஒன்று உடைத்து என்றவாறு. | 

- (ப-௨.) என்பது,--அன்று விரைச்து தாமே கோக், இன்று 
தாமே கலுழாநின்ற இது சிரிக்கக்கக்கது உடைத்து என்றவாறு, 

இஃ அ ஆற்றாமையால் சக்க கலைமகளை இச்ககுகற்குக் காரணம் 
என்னை 2 என்று வினாவிய தோழிக்குக் கூறியது, (2) 

பரி. ui. = ம், 6 மிது , 

௬1, 3. LY, 2. 

கண்டாங் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாதோய் 
தாங்காட்ட யாங்கண் டது. 

(கா - ௨.) என்பது,--இன்று இக்கண் தாம் மிகுந்து இங்கனம் 
கலுழ்வது என்னை கொல்லோ £ தம்மாலும் ஈம்மாலும் தடுச்தழ் கரிய 
உறுநோய் உறுதற்கு ௮ன்று அவரைத் தாம் காட்டிற்றாக யரம் கண் 
ட என்றவாறு, | 

(ப-௨.) என்பது. - அமையாத கோயை யாம் கண்டது ௮ம் 
கோய் செய்காரைக் காட்டுசலானே யன்றே ? பின்னைக் கண்கள் 
தாரம் காண்டல் வேட்கையால் கலுழ்சின்றது யாவர் காட்டுவாராகல் 
கருதியோ என்றவாறு, 

இ தலைமகள் காட்டுவாரில்லை யென்று தோழியைக் குறித்துச் 
சொல்லிய த. (3) 

am, A, ப. 1. 
பேணா௮ பெட்டா ருளர்மன்னோ கொண்கனைக் 
காணா தமைவில கண். 

(கா- ௨.) என்ப. தோழி / இவ்விடர். . இரக்கத் இற்கு ஏது 
வாயெ கொண்கனைப் பின்னுங் காணாவாயின் வாழாவாப் விட்டன
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இக்கண்களானவை : இதற்கு என்னை காரணம், உலகத்துச் கம்மை 
விரும்பாதாரைத் தாம் விரும்புவாரும் உளசோ 4 எங்கும் கண்டது 
இல்லை என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது. விரும்பக் தகாததனை . விரும்புவாரும் 
உளரோ 2. ஈம்மைக் காண்டல் விருப்பம் இன்றிப் போனவரைக் 
காணாது இமைக்கின்றில எம் கண்கள் என்றவாறு. 

இதனை யொழியப் பிறவும் உளவோ என்ற, சொல்லாது 
பிரிந்ச தலைமகனது பெருமையை உட்கொண்டு வேட்கையாற் 
கூறியது. விரும்பச்சகாது என்றமையாற். சொல்லாது பிரிதஜ் 

பரி. பா - ம். மற்றவர்ச்சாணா இமையல, 

கா. 5. | ப. 5, 
மறைபெற லூரார்க் கரிதன்றரா லெம்போ 
லறைபறை கண்ணா ரகத்து. 

(கா - ௨,) என்பது.--கோழி/ அகத்து அடங்கு பொருளைப் 
புறத்து எளிதிற் பெறுதல் இவ்வூரவாக் கரிது ௮ன்று : யார் மாட்டு 
எனின் எம்போலக் கருத்துற்றது ஒன்றனை வெளிப்பட அறையும் 
பறையபோலும் கண்ணினையுடையார் மாட்டு என். றவரறு, 

(ப-௨.) என்பது, -எம்மைப்போல ௮றைபறையரடஏய சண்ணை 
உடையார் மாட்டு உளகாகிய மறையை அறிதல் ஊரார்க்கு எளிது 
என்றவாறு, 

வரையாது பிரியப்பட்ட தலைமகள் என் சகண்ணினாலே இவ் 
கொழுக்கம் பிறாக்குப் புலனாகா நின்றது; அதற்கு யாங்கனம் 
செய்வேம் என்று தோழிக்குக் கூறியது, (5) 

கா. 6. ப. 9, 
வாராக்காற் நுஞ்சா வரிற்றுஞ்சா வாயிடை 
யாரஞ ருற்றன கண். ப 

(கா-௨.) என்பது.-என் கோழி/ அவர் இவ்விடத்து வாராத 
காலத்து எல்லாம் வாவு நோக்கி வருக்இிச் தயிலப்பெரு ; மற்று இனி 
ஒருகால் வர்தனராயின் பிரிவர் என்னை என்று அஞ்சித் அயிலப்பெறு: 
இங்கனம் இருவாற்றானும் அவ்விடத்து இவ்விடத் த இருக்து ௮ஞர் 
உற்றன என் கண்களானவை என்றவாறு, ஆர் HICH உற்றன 
என்பது ௮ரும் துயர் உற்றன என்றது, 

(ப -௨.) என்பது.--அவர் வாராத காலத்துப் புணாவு வேட் 
கையால் அஞ்சா ; வந்த காலத்துப் பிரிவார் என்று அஞ்சிச் அஞ்சா;
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அவ்விரண்டு இடத்தினும் மிக்க துன்பம் உற்றன கண்கள் என்ற 

வாறு; 

இது நீ உறங்க வேண்டும் என்ற தோழிக்குச் தலைமகள் இன்றே 

இல்ல எஞ்ஞான்றும் உறக்கம் இல்லை என்று கூறியது. (6) 

at. 7, | Li. 8. 

தெரிந் துணரா நோக்கிய வுண்சண் பரிசத் துணராப். 

பைத லுழப்ப தெவன். | 

(Bit = &+) என்ப. -தோமீ/ பான் உன்னை ஒன்று வினாவ 

.இன்றேன். மற்று ௮ தனைச் சிறிது அராப்நீது. அறிந்து சொல் ஏ 

வாயாக; அவரிடத்துப் பரிந்து கோக்கிய என் மை உண்டு ஹ்/கண்ற 

கண்ணானவை. அ௮ங்கனம் அன்று அ௮றியாவாயினும் இன்று உற்ற 

மின்னும் உணசாவாய் உறுஅயர் உழப்பது என் கருதிக் கொல்லோ ¢ 

சொல் என்றவாறு. 
ன ட. 

(ப-௨.) என்பது..-முன்பு ௮வுரை நல்லர் என்று தெரிந்து 

உணர்ந்து நோக்கிய உண்கண் இப்பொழுது வருத்தமுற்று சல்லர் 

என்று உணராவாய்த் ன்பம் உழப்பது எற்றுக்கு 2 என்றவாறு, 

இ கண்ணின் ௮றியாமையைத் தோழிக்குக் கூறியது. (1) 

கா, 8.. | ப. 10. 

படலாற்றா பைத லுழக்குங் கட்லாற்றுக் 

காமதோ யுற்றவெங் கண். 

(கா- ௨.) என்பத. -தோழீ / ஒருபொழுதும் துயில மாட்டா | 

வாய் இங்கனம் சால உறுதயர் உழக்கும் : பரவை பெனின் கடலும். 

நிறையா ற்றாப் பெருவெள்ளம்: ஆகிய காமசோய் உற்ற என் கண்சு 

எரனவை : யான் இதற்கு என் செயத்தகுவது என்றவாறு. 

(u- 2.) என்ப,--கடலிலும் மிக்க காம கோயை என்மாட்டு 

நிறுத்துகலானே கண்கள் தாமும் உறங்க மாட்டாவாய்தீ அன்பும் 

. உறா நின்றன என்றவாறு, 

இது பிறர்க்கு இன்னாமை செப்தார் தமக்கும் இன்னாமை வர் 

தீத என்று தோழிக்குக் கூறியது. இவை எல்லாம் ஒன்றின் ஒன்று 

வர்சனவாகக் கொள்ளப்படா. இவ்வஇகாரத்துக் காம வேதனையாம் 

கண்ணுக்கு உறுவன எல்லாம் கூறப்பட்டது. (8) 

பரி. பா-ம்.. GeiisQam ’. 

கா. 9. ன ட 
பெயலாற்றா நீருலத்த வுண்க ணுயலாற்ரு 

வுய்வினோ யென்க ணிறுத்து. 

7 

un 8° 
4)
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(கா- ௨.) என்பது. தோழி : / உய்தற்கு. ஓர் உபாயம் இஜ் 

லாத உறுதுயாத்தை என் கண்ணும் மருவு அன்த வைத்துத் தாமும் 

அகத்துள்ள நீர் எல்லாம் சொரிதலின் இனிக் கலுழ்மழை பெய 

லாற்றாவாப் நீர் ஒழிந்தன : என் மையுண்டு அகன்ற கண்ணானவை ; 

இனி யாதோ செயச்தக்கது ? என்றவாறு. 

-(ப-௨. என்பது. -உயல் ஆத்றாத என் மாட்டு. உய்வில்லாத 
சகோயை நிறுத்தி உண் கண்கள் தாமும் அழமாட்டாவாப் நீர் உலர் 

தன என்றவாறு, 

கண்கள் தாம் நினைத்தது முடி தீதும் தொழின் மாறின என்று 
கூறிய அ. . | | (9) 

கா. 10, ம், ர. 
உடை றீ. துழைந் தண்ணி ரறுக விழைந்திழைத்து 
வண்டி. யவர்க்கண்ட கண். 

| (கா-௨.) என்பது. தோழீ / முன்னம் தாம் கிரும்பியவனாக் 
கண்டு இன்புற்ற கண் இவ்வாறு விரும்பிக் குழைந்து அலமந்து. ௮ல 
மந்து அழுது இங்கனம் உண்ணீர் செலவு அற்றுப்போக : இனி 
இதற்கு என்னை செய்வது என்றவா. 

(Li- 2.) என்பது.--அழுதலை உழச்து உழந்து உள்ள நீர் அறு 
வனவாக, தரம் வேண்டினவரை விரும்பி கெகிழ்ச்து கண்ட ண்கள் 
என்றவாறு, 

இவ்வாறு அழுகல் சகா௮ என்ற சோழிக்குக் கூறியது. (10) 

ட பரி. பாஃம். *உழர்துழர்து ”, 

(கா - ௨.) இனி மற்று இங்கனம் பிரிவிடை wir pep amas கிய அலை 
மகள் சண் கலுழ்தலே யன்றி மெப்பசத்தலுண்டு அன்றே! தளை 
மற்று இதன் பின்னரே அவள் பசப்பினால் உறுகின்ற பருவாலை 
மதித்து உரைக்கின்றது மேலை ௮இகராம். 

11. பசப்புறுபருவரல்: 

(ப ௨.) பசப்புறு பருவாலாவது பசப்பு உறுதலாணன் வந்த. 
வருத்தத்தைக் தோழிக்குத். தலைகள் கூறியது, காதலித்கார்க்குக் 
தாதலிக்கப்பட்ட பொருள் எ.ப்சாக்கால் நிறம் வேறுபடுதவின் அதன். 
பின் இல கூறப்பட்டது. 

கா. IL. ப Li. 10. 

பசக்கமற் பட்டாங்கென் மேனி தயப்பித்தார் 
நன்னிலைய ராவ ரெனின்.
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(கா-௨.) என்பு. -கதோமீ / என் மேனியானது பெரிதும் 
பசப்பதசாக) மற்று இதா பட்டாங்கு எய்துதலால் முன்பு என்னைத் 
தமது ௮ருட்குணங்களால் பெரிதும் விரும்புதல் செய்த அவர் மற்று 

பரன் பசப்பினால் பருவால் உற்ற இந்நிலை ஒழிக்க வச். தலையளிக்கும் 
ரன்னிலையர் ஆவாராயின் என் றஉாறு, நயப்பித்தல் - விரும்புவி 5 BO 

என்று ௮திக. 

(ப-௨.) என்பது. ஏன் உடம்பு நிலையாக என்றும் ப௪ப்ப 

gre: சம்மைச் காகலிப்பிக்கவரும் ஈம்மைப்போலச் ன்பம் உறுவ 

ராயின் என்றவாறு. 

8 இவ்வாறு ஆற்றுப் அகின்றகனை நம் காகலர் கேட்பாசாயின் 

செய்வினை முடித்தல் ஆற்றாது வருந்துவர் என்ற கோழிக்கு அவர் 
அத்தன்மையர் ஆகப் பெறின் என்றும் ப௪ந்தால் ௮காகோ என்று 
தலைமைகன த கொடுமை உட்கொண்டு கூறிய. “~ 

பரி. பா- ம். ஈர்நிலையர், 

கா, 8, ன ள் ப ப, 3. 
புல்லிக் கடந்தேன் புடைபெயர்த்தே னவ்வளவி 
லள்ளிக்கொள்.வற்றே பசப்பு. | 

(கா-௨.) என்பத.-.-ே சாமி / அவர் நம்மைப் பிரியாது உடன் 
வாழ்காலத்து ஒரு ஞான்று பெரிதும் இறுக இறுகத் கழுவிக் டர் 
சன்; அவ்விடத்து என் கண் இறிது அயர்ந்தவாகப் புடைபெயர்ச் 

தேன் ; அவ்வளவில் என் மேனிமேல் கையினாலே வாரிக்கொள்வ து 
போல வந்து பரக்க பசப்பு; எனவே இன்று இனி உரைப்பது 

ரன் 2 என்பது பொருள் என்றவாறு. ட்ட 

(ப- ௨.) என்பது, -முயங்கிக்கொடு கடச்தேன் புடைபெயர்ச் 
9சன் : அவ்வளவிலே அள்ளிக் கொள்ளலாம்படி செறிக்சது பசலை 
என்றவாறு, ் | . 

இத தலைமகனால் சொல்லாது பிரியப்பட்ட. தலைமகளைப் பிற்றை 
நான்று அவள் வேறுபாடு சுண்டு இஃது எற்றினான் அயிற்று என்று 
தறித்து நோக்கிய தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது. (2) 

DT, 6, ் ட Li. 2, 

விளக்கற்றம்.பார்க்கு மிருளேபோற் கொண்கன் 
மூயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு. த oe 

(an - 2.) aerug—eossg விளக்கெது அற்றம்.பார்க்கும் 
இருளே போலச் தானும் என் AY Gur FOG அவர் முயக்கு ௮ற் 

ரம் பார்க்கும் பசப்பித்தற்கு) ஒரு இர்வு இல்லையோ என்றவர.று.
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(ப-௨.) என்பது. விளக்சின் இறுதி பார்க்கும் இருளைப் 
போலக் கொண்கனது (purses Bloor இறுஇ பார்த்து நின்றது பசப்பு 
என்றவாறு. 

இஃது அவர் பிரிர்தது இப்பொழுது ஆகலின் பசப்பு யாங்ஙனம் 
வந்தது என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் சு.றிய அ, டு 

wT. A, Li, 4. 

உவக்காணெங் காதலர் செல்வா ரிவக்காணென் 
மேனி பசப்பூர் வது. 

(கா-௨.) என்ப௮.--தோழி / கேளாய் அவர் பிரிக்தது பெரிது 
கொல் என்று கருதவேண்டா ; போய் அங்கே காண் : எம் காதலர் 
இப்பொழுது செல்வார் அயினார். மற்ற அவ்வளவில் இங்குக் காண். 

- ஏன்மேனி ஐர் பசப்பு வந்து ஊர்வது என்.ஐவாறு, 

(ப-௨.) என்பது.--உங்கே பாராய் எம் காகலராய்ச் செல்கள் 
ரூரை: இங்கே பாராய் என்மேனி மேலே பசப்புப் பாப்பதனை என்ற 

வாறு, 

.... இஃது அவர் பிரிந்த து இட்பொழுதா யிருக்கப் பசலை பரவா 
நின்றன: வரும் அளவும் யாங்கனம் ஆற்றும் என்று சலைமகள் 
கூறிய து. (4) 

கா. 5. | oo ப. 5, 
உள்ளுவன் மன்யா னுரைப்ப தவர் இறமாற் 
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு. 

(கா-௨.) என்பது. தோழீ / யான் முனவர் ஆஇ ய பெரி 
-யோமையும் முகம். நோக்குதல் இன்றி எப்பொழுதும் மற்று அவ 
சையே என் கெஞ்சினால் சினைத்திருப்பது பெரிது) மற்று என் நாகலி 
னால் உரைப்பதும் எப்பொழும் அவர் தம் (Eyer 5B mG. ; இங்கனம் 
அவரிடை. அற்றம் இன்றி எனது உரையும் மனமும் ஒருங்கு கலர் 
இருப்பவும், இவ்விடத்து வருகின், நத அற்றம் பராத்தல் செய்வது 
அல்லரமையும் மற்றிது ஒர் வஞ்சனையாம் இச்துணையே ப௫க்கன்ற 
பச௫ப்பு என்றவாறு, ' 

(ப.- ௨.) என்ப௪,--யான் எக்காலமும் நினைப்பேன் ; என்றுஞ் 
சொல்லுவது அவர் 'இறமே, "இத்தன்மையேன் ஆகவும் ப்சலை பாவா 
நின்றது) இதற்கு நினேவு யான் ௮றிகன்றி லேன் என்றவாறு, 

மூன்பு களவு காலத்து வேட்கையால் அவரது செயலைக் கூற 
வும் நினைக்கவும் ஆற்றாமை நீங்கும் : இப்போது அதுபோல் அன்றி 
ஆற்றாமை. மிகாரின்றது என்று கூறிய அ. (4
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சா. 0. ப பா, 7, 
- பசந்தா ளிவளென்ப தல்லா லிவளைத் 
SID SST ரவரென்பா ரில். 

(கா- ௨.) என்பது. -கெஞ்சே / இவள் பசச்சாள் ப௪ந்தாள் 
ஈன்று எப்பொழுதும் என்னைக் குறை சொல்லுவது அல்லாமல், இவ 

சாப் பிரிந்த நின்றார் அவர்: மற்று இது காணமாகக் சன் மேனி 
பசந்தாள் இவள் என்று இங்ஙனம் சொல்லுவார் எமக்கு ஒருவரும் 

இல்லை என்றவா ௮, 

(u - ௨.) என்பத, இவள் பசக்தாள் என்று எனக்குக் குற்றம் 

சாடுமதூ அல்லது இவளைச் ஆறச்தார் ௮வரென்று அவரது கொடுமை 

சொல்லுவா ரில்லை என்றவாறு. 

இப்பசத்தல் ஆகாது என்ற தோழிக்குத் தலைகள் கூறியது, (6) 

கா. 7. ப. 8. 
நயதந்தவர் நல்காமை தேர்ந்தேன் பசந்தவென் 
பண்பியார்க் குரைக்கோ பிற, . 

(கா- ௨.) என்பது. -நெஞ்சே / முன் எம்மைப் பெரிதும் 
LIE BI அளித்தவர் தாமே பின் இடையறவு இன்றிக் sou Cure 
நல்காமையைக் எண்டு நோர்சேனாக மேனி ப௫ந்த என் பருவாலினை 
வேறு யார்க்குச் சொல்லி ஆற்றுவேனோ என்பதனால் இது தோமி 
கேட்பக் க றிய கொடுமைக் கூற்று என்பது பொருள் என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பனு.--நம்மாற் காதலிக்கப் பட்டவர் அருளா 
மையை இசைர்கேனாகப் பசந்த எனது நிறச்தை மற்று யரவர்க்குச் 
சொல்லுவேன் என்றவாறு, 

காதலர் பிரிக் தறி ஆற்றியிருச்சல் பெண் கடன் என்ற 
தோழிக்கு, யானும் ஆ.ற்றுவேறாக இப்ப௪ப்பை யாவரால் நீக்குவேன் 
என்று வெகுண்டு கூறியது. :. (6 

கா. 6. . on 9, 
சாயலு நாணு மவர்கொண்டார் கைம்மாறு 
நோயும் பசலையுந் தந்து. ... 

(am - 2.) என்ப. தோழி மயில்போலும் சரயலும் "உயிர் 
போலும் சாணமும். என் காதலராகியவர். கொண்டு ஏகினார் 7 தாரம் 
அவை கொண்டு ara னார். அதற்குக் கைம்மாருக எனக்கு இவ்வு.று 
அபரும் பசப்பும் என்னும் இவை இரண்டும் ஒருங்கு தந்து என்ற 

arg.



12. தனிப்படர்மிகுதி. 

(ப- ௨.) என்பது. தனிப்படர் மிகுதியாவது தனிமை யரன் 
வந்த துன்ப மிகுதி கூறுதல், யாம் பசப்பு உற்று வருக்துகன்றாற் 

போல் ௮வரும் வருந்துவர் எனின் இப்புணர்ச்சி இடையறாமல் 
இனிது நடக்கும் என்று நினைத்துச் தனது அன்பத்இளைக் me 
லான் அதன்பின் இது: கூறப்பட்டது. 

கா. 1. பூ, 5, 
ஒருதலையா வின்னா காமங்காப் போல 
விருதலை யானு மினிது. 
(கா- ௨.) என்பது.--கெஞ்சே / இவர் மரட்டு ஒருவழிப்பட 

ஒத்து நிற்பது அன்றிக் காமம் ஒருதலைபற்றி கிற்பது இன்னாத 7 
கரவினது பாரம்போல இருதலையானும் ஓத்து நிற்பது உளதாயின் 
மிகவும் இனிது என்றவாறு. , 

(ப- ௨.) என்பது.-- ஒருதலை அன்பினால் உண்டாகிய காமம் 
இன்னாது : காவினஅ பாரம் போல இரண்டு தஃயும் ஓத்ச அன்பி 
ஒன் உண்டாகிய காமமே இனிது ஆவன என்றவாறு. 

இது மேற்கூறிய சொரற்கேட்ட பாங்கு ஆயிஞர் அன்பு. செய் 
வாரைச் தலைவன் அருள் செய்வன் என்று ஈகைக் குறிப்பினாற் கூறிய 
சொற்கேட்டுக் கூடினாலும் பயன் இல்லை என்று தலைமகள் கூறி 
யது. ட ட (1) 

பரி. பா - ம். * தலையான் '. 

கா. 8. ட் ப. &. 
தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே 
காமத்திற் காழில் கனி. 

(கா - ௨.) என்பன.--கெஞ்சே / உலகத்துச் சாம் விரும்பிய 
தலைவர் தம்மையும் விரும்பிக் தலையளி செய்யப்பெற்ற மகளிர் 
பெற்றாசே காமம் ஆகிய விரை இல்லாத கனியினை என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.---தாம் காதலித்தாரால் சம்மைச் காதலிக்கப் 
பெற்றவர் பெற்றார் ஆவர்: கரம நுகர்ச்சியின்கண் பால் இல்லாத 
தோர் பழம் என்றவாறு, 

தடையின்றி அகாலாம் என்றவாறு ஆயிற்று, புணர்வு வேட்ட 
செஞ்சிற்கு யாம் நல்வினை செப்கலேம் ; செய்தேம் ஆயின் அவரும் 

காதலிப்பர் : ௮வர் மாட்டுக் காதல் இன்றாக வருந்த வேண்டா என்று. 

தலைமகள் கூறிய, ப (2) 

பரி. பா- ம். * காமத்து
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ar. 3. | a 6, 

வாழ்வார்க்கு வானம் பயநீதறறுல வீழ்வாரக்கு 

வீழ்வா ஈளிக்கு மளி. | 

(கா- உட் என்பது.--நெஞ்சே ! வையத்து உயிர் வாழ்வார் 

அனைவர்க்கும் மழை பொழிந்த அத்தன்மைத்து ண: யாதோ எனின் 

விருப்புற்று வாழும் மகளிர்க்கு ௮ங்கனம் விரும்பத் தக்கோர் ஆய 

தலைவர் அளிக்கும் தலையளி என்றவாறு. 

(ப - ௨.) என்பது.--உயிர் வாழ்வார்க்கு மழை  பெய்தாற் 

போலும் 2 காதலித்தார்க்குக் காதலிக்கப்பட்டா£ அருளும். அருள்: 

௮ஃது இல்லார்க்கு வாடுதலே உள்ளது ore pa HI. 

இத நின்மேனி பொலிவு அழிந்தது என்ற தோழிக்குதி தலி 
மகள் கூறியது, (3) 

கா. &. ப. 7, 
வீமுதர் வீழப் படுவார்க் கமைந்ததே 

வாழுந மென்னுஞ் செருக்கு. 

(கா- ௨.) என்பது..-கெஞ்சே / தாம் விரும்பினராகிய தலை 

வரரல் சம்மை விரும்பப்பவொர் யாவர் இலர் ; மற்று அவர்க்கு அடுத் 

சது யாது எனில் வையத்து வாழ்சன்றேம் யாம் என்னும் மனச் 

செருக்கு என்றவாறு, 

(ப-௨.3) என்பது,--தாம் காதலித்தாராற் கா.தலிக்கப்படுவார்க்கு 

அமையும் : உலூன்கண் இருந்து உயிர் வாழ்வோம் என்னும் களிப்பு 

' என்றவாறு, 

இத தலைமகள் இருந்தாலும் பயன் இல்லை: அதில் சாதல் 
அமையும் என்று வாழ்க்கையை என்று முனிந்து தோழிக்குக் 

கூறியது. (4) 

பரி. பா- ம். *கமையுமே”, | | 

கா. BL ப. க், 
நாங்காதல் கொண்டார் தமக்கெவன் செய்பவோ 
தாங்காதல் கொள்ளாக் கடை, ட 

(கா- ௨,) என்பது.--நாம் காதல் கொண்டிருக்கின்ற காதலர் 

தாமும் ஈம்மாட்டுக் காதல் கொள்ளாதபின் ஈமக்கு என்ன துணைமை 
செய்வசோ ? யாதும் செய்யார்; ௮சனால் யாம் இத்தனிப்படர் உ௱ 
தலே உளது என்றவாறு, | 

"(பஃ ௨) என்பது, சாம் காதலித்தால் ௮க்காதல் ஈமக்கு யாத. 
னைச் செய்யும் £ அவர் தாம் காதலியாக விடத்து என்றவாறு,
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புணர்வுவேட்ட கெஞ்சிற்கு நின் காதலினால் பயன் இல்லை என்று 
தலைகன் கொடுமையை யுட்கொண்டு ௮வன் பாங்காயினார் கேட்பத் 
தலைமகள் கூறியது, (5) 

ur. wr - ie ‘Garonne’ ‘QedwGanr’. 

தா. 0. ப, 3. 
உரு அர்க் குறுநோ யுரைப்பாய் கடலைச் 

- செறா௮௮ய் வாழிய தெஞ்சு. 
(கா - உ] என்பது. -- கெஞ்சினால் நம்மொடு சிறி.தம் பரிவு உறு 

ராதிய ஈம்: காதலர்க்கு நாம் உறுசோய் கூடக் கூடச் சென்று சென்று 
கூறுவாயாக ) மற்று அல்லவாயின் நம்மை வருத்துகின்ற பெருங் 

கடல்” ஆயெ வெள்ளநீர் ஓலியைச் செறுத்து வாழ்வாயாக என் 
நெஞ்சே / என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.---என் கெஞ்சமே/ என் மாட்டு அன்பு உரு 
தவர்க்கு. நீ உற்ற கோயைச் சொல்ல நினையா நின்றாய் : அதனினும் 
நன்று ஈம்மை உறங்காமல் வருத்துகின்ற கடலைச் தூர்ப்பாய் ஆயின் 
என்றவாறு, 

இவை இசண்டும் முடியா என்றவாறு ஆயிற்று, தூதுவிடக் 
கருதிய கெஞ்சற்குக் தாது விட்டாலும் பயனில்லை என்று தலைமகள் 
கூறியது. “ (6) 

பரி. பா- ம். *வாழியென் *, 

கா. 7. ப. 8. 
வீழப் படுவார் கெழியிலசே தாம்வீழ்வார் 
வீழப் படாஅ ரெனின். 

(கா - உட் என்பது, கெஞ்சமே/ தாம் விரும்பப்படுவார் 
தாமும் ஈம்மாட்டு விரும்பப்பவொர் ஆயின் முன்னமே நரம் பேறுடை 
மகளிர் ஆவோம் அல்லது, மற்று அவர் மாட்டு சாமே காதலை வைக் 
கப்பட்டோம் ஆயின் முன்னமே அவரோடு நட்புப் பூண்டிருப்பதற் 
குப் பேறு பெற்றிலேம் என்றவாறு. 

(u - 2.) SGOT LI gt. (HOT IAT பலவும் உடையார் என்று 
ewes seroma விரும்பப்பட்டாரும் விருப்பம் இல்லார் அவர்) தம் 
காதலால் காதலிக்கப்படார் ஆயின் என்றவாறு. 

இத வாழ்க்கையை முனிந்து கூறிய தலைமகளை இவ்வாறு கூறு 
வாய் ஆயின், நின்னைப் புகழ்ின்ற உலகத்தாரும் இகழ்வர் என்ற 
'தோழிக்குச் தலைமகள் கூறியது. கொண்டான் காயிற் கண்டார் காய் 
வர் என்பது உலகவழக்கம். © 

பரி. பா - ம். * கெழிஇயிலர் 'ஃ 
8
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கா. 8. படட. மம் 

பருவரலும் பைதலுங் காணான்கொல் காம 

ஞாருவர்க ணின்றொழுகு வான. 

(கா - ௨.) என்பத.--கெஞ்சே / யாம் உறுதுயரமும் இதனால் 

உள்ளுறும் இசக்கமும் கண்டிலன் போலும் : இல்கனம் ஒருவர் 

கண்ணே நின்று இடாசெய்து ஒழுகுவான ஆகிய இச்தக் காமன் 

என்ன்றவன் : எனவே இதனை அவன கண்டானாகில் ஆண்டும் 

சென்று அடர்ப்பன் என்பது பொருள் எனறவாறு, 

ப- ௨.) என்பது.--ஈமது தமோற்றமும் தாம் உறுகின்ற 

துன்பமும் காணாதான். ஒருவர் பக்கமாக நின்று ஒழுகத் அன்பஞ் 

செய்னெற காமதேவன் காண்பானாயின் ஈம்மை வருதி தானே கெப் 

வம் ஆதலான் என்றவாறு. , 

செய்மைக்கண் பிரிதலே ௮ன்றி ௮ணுமைக்கண் பிரியும் பிரி 

வும் உள? அவையாவன அவைக்களனும் மாசவையும் அத்தாணி 

யும் புகுதவும், நல்லிசை நயந்து வந்தோர் காணவும், பணைநிலைப் புரவி. 

காணவும், வாரியுள் யானை காணவும், காட்டகத்துப் பிரியும் பிரிவும் 

அவற்றுள் யாதானும் ஒன் றனால் தலைமகன் பிரிக் அழி ஆற்றாள் ஆகிய 

ஜலைமகள் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது. சேய்மைக்கண் பிரிர 

தான் அயின் பருவம் காணின் ௮லஃல து இக்கூற்றனால் பயன் இல்லை, 

பாத்ழையிற் பிரிவு ஆயின் புலவி தோன்றும். ஆகலான் அ௮ணுமைக் 

கண் பிரிந்தானைப்பற்றிக் கூறப்பட்டது என்று கொள்ளப்படும். இவ் 

வுசை மேல் வருவனவற்றிற்கும் ஓக்கும். (8) 

கா. 9. | ப. 10, 
நசைஇயார் நல்கா ரெனினு மவர்மாட் 
டி சையு மினிய செவிக்கு. 

(கா- ௨.) என்பது.--கநெஞ்சே !/ சாம் ஆசை உற்றவர் ஈம்மை 
அளித்தல் ஆயினும் அவர் இறத்து ஒரு வார்ச்கை ஆயினும் கேட் 
கப் பெறின் அதுவும் ஈம செவிக்குச் சால இனியதே என்றவாறு, 
எனவே அங்கு நின்றான் ஒரு தூது வருதலிலும் இங்கு நின்றும் 
கோழி தானொரு தஅ விடுதல் செய்வதே இனிது என்றவாறு, — 

(ப-௨ என்பது.--எம்மாற் காதலிக்கப் பட்டார் எமக்கு ௮௬. 
ளார் ஆயினும், ௮வர் பக்கக்தனவாகிய சொற்கள் எங்களால் இகழப் 
படாது அதுவும் செவிக்கு இனிய ௮ம் என்றவாறு. 

எங்கள் பக்கத்தன ஆசிய சொற்கள் அவர்க்கு. இன்னா ஆகும் 
என்ப குறிப்பு. தலைமகன் பாங்கு ஆயினார் அவனைப் புகழ்ச் அழித் 
தனது வேட்கை மிகுதியால் தலைமகள் கூறியது 7 அன்றியும், தலைமக
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.ஐுழை நின்றும் வச்ச தாதர் வாய்ச்சொல் கேட்ட BONDE A முக 

மலர்ச்சி கண்டு இது Gt DB Goes ஆயிற்று என்று வினவிய கோழிக் 

குச் தலைமகள் கூறியது. ட (9) 

கா. 10,* ப. 9, 
உரதசை யுள்ளதந் துணையாகச் சென்றுர் ப 
வரனசைடப் பின்னு முளேன். 

(கா- ௨.) என்பது... -அருங்கலை கற்றவர் அருகு சென்று 
பெருங்கலை ஞானம் பெல் வேண்டிச் சம் பண்பு ௮ Bal eres ஒரு 
பருவம்செ.ய் எழுக்த உள்ளமே அதற்கு உறு துணையாகக் கொண்டு 
ஒதற்குப் போனவாது வரவை நச இது பற்றுக்கோடாக இன்னும் 
இறர்துபடாது உளேன் என் கெஞ்சமே : எனவே இதினாலும் இவ 
ளது தாது விடுதல் பயன் என்பது பொருள் என்றவாறு, உம் 
என்பது அறிவு. ட் | | 

ப- ௨.) என்ப. -இன்பதக்சை நச்சாது வலிமையையே 'ஈச் 

சப்பேசி மனமே தூணையாகச் சென்றவர் வருவார் என்கிற அசைப் 
பாட்டினால் இன்னும் உளேன் அ௮னேன் என்றவாறு, 

.. நிரியப்பட்டார்க்கு இதனின்மேல் இறந்துபாடு அல்லது அன் 
பம் நிகழாமையின் குறிப்பு அறிவு௮த்தல் பின் கூறினார் ஆயினர்.(10) 

(கா- ௨.) இவ்வாறு ஓதப்பிரிந்த தலைமகனை நினைந்து பின்னும் 
இவள் புலம்புகின்றமை அறிவிக்கின்றது மேலை ௮திகாசம். 

18. நினைந்தவர் புலம்பல். 

் (ப - ௨.) நினைந்தவர் புலம்பல் ௮வது சேய்மைக்கண் யினும் 

அணுமைக்கண் ஆயினும் பிரிக்க கலைமகளை ஒழிவு இன்றி நினைக்க 

- மகளிர் இன்பம், உறுதல், இதா தலைமகள் கூற்று, நினைத்தவர் புலம் 

பல் என்று பாடம் ஆயின், அதற்கு அவரை நினைத்துப் புலம்பல் 

என்று பொருள் உரைப்பினும் ஓக்கும், . சனிப்பட்டார் காதலரை 

எல்லாக் காலமும் ஒழிவின்றி கினைப்பா ஆசலின் அசன்பின் கூறப் 

பட்டது. 
  

*10.வது. “உரனசை '--இதனைப் பரிமேலழகரும், மணக்குடவரும், 

பரிப்பெருமாளும், ' அவர்வயின் விரும்பல் ? என்ற கற்பியல் 19-வஅ- அதி 

காரத்தில் வைத்றுள்ளனர். பரிமேலழகர் 8-வது, மணக்குடவர் 7-வது, பறிப் 

பெருமாள் 10-வது ட. 

்.. ஈண்டு ** வீழ்வாரி னின்சொற் பெரு௮ துலகத்து 
வாழ்வாரின் வன்களணா 'ரில் ” 

என்ற குறளை அம்ஞூவரும் கொண்டுள்ளனர்.
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கா. 1. a 
எனைத்தொன் நினிதேகாண் காமதந்தாம் வீழ்வார் 

நினைப்ப வருவதொன் நில். 
(கா - ௨) என்ப.த.--கெஞ்சே | எவ்வாற்றானும் இனியத் 

ஒன்றே காண் இக்காமம் ஆகின்றது? என னே எனில் பண்டு எய்திய 
காலத்து இனிமை அன்றி இங்கனம் எய்தாக் காலத்தும் தாம் விழ் 

வாசை இனி வச்து எய்துவர் என்று இங்கனம் நினைப்பவும் அசின் 
௮ம் வருவது ஓர் துன்பம் இன்மை என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பது, யாது ஒன் திஞனும் இனிய gs ஒன்றே 
காமம் : தாம் விரும்பப்படுவாரை நினைக்க வருவது ஒரு துன்பம் 

இல்லை காண் என்றவாறு, | 

. நீ இவ்வாறு ஆற்றாய் HANS துன்பம் பயக்கும் என்ற 

தோழியை மறுத்துத் தலைமகள் கூறியது. (1) 

கர், 2. ப. 9, 

எனைத்து நினைப்பினுங் காயா ரனைத்தன்றோ 
காதலர் செய்யுஞ் சிறப்பு. 
(கா-௨.) என்பது.--கண்டு எப்இிய காலத்திலும் தமது இனிய 

குணங்களை நினைத்தலே அன்றிப் பின்பு நின்னிற் பிரியேன் : பிரியின் 
ஆற்றேன் “என்று இங்கனம் தெளிந்து அளித்துப் பிரிதலும் மாற்ற 
௮ம் வல்லமையிற் படிறுடைமையும் பண்பின்மையும் உடையா. ஆயி 
னர் என்று இங்கனம் கொடுமை நினைப்பினும் காய்வது ஒன்று இலர்: 
காதலித்து உள்ளுள்ளே உறைவர் : அதனால் கமக்கு நம் காதலர் செய் 
யும் பெருஞ்சிறப்பு அவ்வளவைத்து ௮ன்றோ 2 எனவே கண்ணெதிர் 
நிற்பர் : இன்று கருத்து எதிர் நிற்பர்: இதுவன்றோ ஈம் மாட்டுச். 
தலைவர் செய்யும் கலையளி என்றவாறு. ப 

(ப - ௨.3 என்பது.--யாம் அவரை எவ்வளவு நினைப்பினும் 
வெருளார் : ௮வ்வளவு அன்னோ அன்புற்றார் செய்யும் அருள் என்ற 
வாறு... 

அருள் செய்தலாவது குற்ற. கண்டாலும் வெகுளாமை என் 
ற. தலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு ௮ருள் இலன் என்று இயற்பழித்த 
Car pag யாம் கொடியர் என் று கிணைக்கவும் அதற்கு முனியாது 
கெஞ்ச த்சே உறையா நின்றார் : ஆதலான் அருள் உடையர் என்று 
கொள்ளப்படும் என்று இயற்பட | மொழிக்்தது. (2), 

கா, 5... . | ட. பூ, 
விளியுமெ னின்னுயிர் வேறல்ல வென்பா 
ரளியின்மை யாற்ற நினைந்து.
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.(கா-௨.) என்ப... தோழி / யான் என்னை செய்வது ? என் 
இன்னுயிரான அ ஒரு காலைக்கு ஒரு காலைக் கழியும் 7 யானால் எனின் 
அன்று அருளுடன் அளித்து யாம் இருகலைப் புள்ளின் ஒர் உயிர் 
போல மெய் இரண்டு ஆயினும் உயிர் வேறு ௮ல்ல என்பவர் மாட்டு 
அதற்கு. ஏற்பப் பின்னொரு தண்ணளி யில்லாமையை மிகவும் 
நினைந்து நினை து என் றவாறு. 

(ப-௨.) என்ப .த,--ஈம்முள் நாம் வேறு அல்லேம் என்று 
சொன்னவ அருள் இன்மையை மிகவும் நினைந்து என தாய இன் 
யிர் அழியா நின்ற என்றவாறு, 

இ தலைமகன் கினையான் என்று தேறிய தலைமகள் ஆற்றாமை 

யால் தோழிக்குக் கூறிய. (3) 

பரி. பா- ம். * வேறல்லம் ’. 

கா. 4, | “un 6, 
மறப்பி னெவனாவன் மற்கொன் மறப்பறியே 
னுள்ளினு முள்ளஞ் டும். 

(கா- ௨௮) என்பது. தோழீ | யான் ௮வர் இறம் ஒருக்கால் 
மறப்பேன் ஆயின் எவன் அவென் கொல்லோ 7 மறப்பு அறியேன் : 

ஆதலால் எப்பொழும் அகத்து உள்ளியக் கண்ணும் உள்ளுகின்ற 
உள்ளம் பின்னும் குளிர் தலின்றிச் சாலக் கொதிக்கும் என்றவாறு, 

மற்கொல் என்றது அசைச்சொல், யான் என் அவன் என்றதனான் 

இறந் அபாடு உடையன் ஆவன் அன்றிப் பிறிது ஒன்று ஆவது இல்லை 
என்பது கருச்_து என்று அறிக. 

(ப ௨.) என்பது... அவரை upss பொழுது என் ஆவன் 

கொல்லோ : மறப்பு அ௮தநியேனாய் நினைக்கவும் இக்காமம் நெஞ்சம் 

தைச் சடா நின்றது என்றவாறு. ப 

இிறிய உள்ளிப் பெரிய மறக்க வேண்டும் என்ற தோழிக்குத் . 

தலைமகள் கூறியது. . (4) 

கா. 5. ப. 8. 

மற்றியா னென்னுள்ளேன் மன்னோ வவரொடியா 
னுற்றநா ளுன்ள வுளேன். பா் 

(கா- ௨.) என்பது.--தோழீ/ அ௮ங்கனம் கெஞ்சு சுடினும் 

யான் அவரோடு இன்புற்ற காள்களை கினைய நினைய மற்று ௮ பற் 
.அக்கோடு ஆக ஆற்றியுளேன் அகின்றேன் அல்லது வேறு யான் என் 

பற்றி உள்ளேன் இின்றேன் ? எனவே இவள் தூது விடுதல் பயன் 

என்றவாறு, ப
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- ப.ஃ 2.) என்பது --யான். அவரோடு: புணர்ச்த- நாட்களை 

நினைத்தலானே உயிர் வாழ்கின்றேன் அல்ல்து யாதனான்.. 2 Bone 

aur palaat G நன் ? என்றவாறு. | 

Qs goon wear தலையளியை Adan & ஆற்றாள் ஆயின த% 
மகளை இவ்வாறு நினைத்து இரங்கல் உயிர்க்கு : இ௮தியாகும். என்ற 
தோழிக்கு அவள் கூறிய. | 6) 

ப ur, iar = . ளென்னுளென் "- , ன ரர 

காட, ப்பட்ட un 8 

நினைப்பவர் போன்று" நினையார்கொ றும்மல் 
சினைப்பது போன்று கெடும். 

(கா-௨.) என்பது.--கோழிீ/ ,௮வர் சம்மை இப்பொழுது 

இறிது நினைப்பவர் போன்று எடுச்அுப் பின்னும் நினையார்' ஆயினர் 

, பேரலும் ) என்னை காரணம் எனின், அம்மலான து என் முகத்திற்கு 

ஆகாத. வருமது போலத். தோன்றிப் பின் உள்ளடங்கி விடும் என்ற 

வாறு, | 

ட (ப-௨. என்பது. அவர். ஈம்மை நினைப்பார் போன்று நிளை 

யார் - கொல்லோ : கோன் றவு "போன்று கெடா நின்றது தும்மல் 

என்றவாறு 

ட பவமகள் உலகத்துப் 0 பெண்டி ராப் உள்ளார் கூறுவது ஒன்றை 
ஈண்டுக் கூறினள், அம்மல் இவ்வாறு செய்தலான் நினைப்பாமரைப். 
போன்று நினையாராக வேண்டுமென்று தோழிக்குக் கூறிய. (0) 

கா. 7. ப ப. 2, 

ட யாமு முூளேங்கொ லவர்தெஞ்சத “தி தென் னெஞ்சத் 
தோடி. வுளரே யவர். 

| Cue 2.) என்பதூ. சோழி! இக்காலம் அவர் கெஞ்௪கத்து 
பரமும் உளேம் போலும் : என்னெனின் என் கெஞ்ச ச் ஆ எப்பொழு 
அம் ௮வர் உளரா யிருக்கின்றனர்; இஃது என்ன வியப்போ என்ற 
வாறு... 

(ப- ௨.) என்பது--அவர் கெஞ்சுத்து யாமும். உளேம் 
கொல்லோ ) எம்முடைய கெஞ்சின்௧ண் எப்பொழுதும் தரம் உள 
சாகா நின்றார் என்றவாறு. 

ஓஓ என்பது மிகுதிப் பொருளின்கண் வந்தது ஆதலான், எப் 
பொழு தும் ள்ன்று பொருள் ஆயிற்று. அவரும் முன்பு ஈம்மோடு 
ஒத்த அன்பினர் ஆகலானே எம்மைப்போல அவரும் நினைப்பரோ. 
என்று தகோழியொடு சொல்லியது (1
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கா. 8, கு ரூ . ் டா, 1, 

eoroti cs SIM பெருமடழ் செய்தலாற் 
கள்ளினுங் காம மினிது. 

(கா- ௨) என்ப அ..-ே தாழீ/ யான் அவரோடு கழிய meré gn 

சளியாது இங்கனம் உள்ளிச் செல்லினும் செல்லாப் பெருங்களி 
செய்தலால் உண்டாற் களிதா லின்றி உள்ளினாற் களிதா -லில்லாத 
கள்ளினும் இக்சாமம் பெரிதும் இனிது என்றவாறு, லு 

(ப- ௨.) என்பது...-தம்மால் காசலிக்கப்பட்டாரை நினைத்தா 

றும் நீங்காத பெருங்களிப்பைத் தருதலால் கள்ளினும் மிக்க காமம் ' 

இனிது என்றவாறு. 

நினைவு மகிழ்ச்சியைக் தாரா நின் மையால் என் மனம் காதலரை 

ஹிவு இன்றி நினையா கின்றது என்று தோழிக்குக் கூறியது. (8) 

கா. 9. ப்பட்ட ப ப, 5. 

தந்தெஞ்சத் தென்னைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொ 
லென்னெஞ்ச தோவா வால், 

.... (கா-௨.) என்பது. sng நெஞ்சதீனு யான் வாராமல் காவல் 

கொண்டு போனவர், மற்று என் நெஞ்சத்து ஓழிவிலராய் வருகின்ற 

இதனை ஈமக்கு இது தகாது என காணாசோ தான் £ என்றவாறு, கடி 

கொண்டார் என்பது காந்து போனாசென்றது. கடிந்து போனார் என் 

றும் ஆம். ் டட இதி 

(ப-௨.) என்பது, தமது நெஞ்சின்கண் யாம் செல்லாமல் 

காவல் கொண்டவர், எமது நெஞ்சென்சண் ஒழியாகே வருதலை 

ராணாசோ ? என்றவாறு, 

இது நினையாரோ ?$ நினைப்பாரோ 8 என்று ஓயப்பட்ட தலைமகள் 

நினையார் என்று கெளிக்அு கூறிய ௪. | | (9) 

uP. ur Le.  எம்மைச்சடி *. * எர்நெஞ்சத் தோவார் *, 

ar. 10.% ப. 10. 

வீழ்வாரி னின்சொற் பெறா௮ அுலகத்து 
வாழ்வாரின் வன்கணா ரில். - ன 
  

**இக்குறளை மணக்குடவர், பரிப்பெருமாள், பரிமேலழகர் ஆய ஞூன் 

அுரைகாரரும் தனிப்படர்மிகுதி என்ற ௮இகாரத்இில் சேர்த்துள்ளனர். 

ஈண்டு 4 விடா௮து சென்றாரைச் சண்ணினாற் காணப் | 

we ji) aris) w§)”? cram Gpear அம்மூவரும் கொண்டுள்ளனர்.
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(கா - ௨.) என்பது. -தோழீ/ தாம் எப்பொழுதும் கினைந்து 
விரும்புபவர் Baws தலைவரைப் பெருக்காலம் மற்று Habe sx 

இன்று ஒர் இன்சொல் பெறுதலும் இன்றி வையத்து உயிர் வாழ்வார் 

அய மகளிர் போல இவ்வுலகத்து வன்கண்மை யுடையார் மற்று 

யாரும் இல்லை என்றவாறு. 

(ப-௨,) என்பது.--தம் காதலரிடத்து நின்றுவரும் இனிய 

சொற்களைக் கேளாது உயிர் வாழ்வாரைப்போல வன்கண்மை உடை 

யார் இவ்வுலகத்து இல்லை என்றவாறு. 

தா விடுதல் குறிப்பினால் தோழிக்குச் சொல்லியது. (10) 

(கா- ௨.) இங்கனம் தலைமகனை உடைய தலைமகளது கனவு 

நிலை உசைககன்ெ றது மேலை ௮திகாரம். 

14. கனவு நிலையுரைத்தல். 

(ப- ௨.) கனவுநிலை உரைத்தலாவது கனவின நிலைமையைச் 

சொல்லுதல். காதலன் நினைவினாலே வருத்சமுற்ற துன்பம் கூறி 

ஞை அர்கினைவினால் இக்கனவு நிலையுசைக்தல் கூறுன்.றமையின் 

இ பின் கூறப்பட்டது. ஓழிவின்றி நினைப்பார்க்கு உறக்க மில்லை 

யாகும் , உறங்கலர் யின் ௮வாது செய்தியை மறவாது நினைப்பர் 

ஆதலான் அதன்பின் கூறப்பட்டது. தலைமகனை நினைத்தல் கனவின் 

நிலைமை என்னும் இரண்டி னுள்ளும் இவட்குக் கனவு நிலையாகிய உறக் 
கம் இல்லையென்று கொள்க, 

கா. 1. ப. 8. 
கனவினா னுண்டாகுங். காமம் நனவினா 
னல்காரை நாடித் தரற்கு 

(கா - ௨.) என்பது,--கெஞ்சே 7. கனவினிடத்து நல்காது 
பிரித்த ஈம் காதலசைச் தேடிக் கொணர்ந்து கருதற்குக் கனவின் கண் 
ணும் எனக்கு உண்டாகா நின்றது ஓர் அசை என்.றவர.று, 

(ப - ௨.) என்பது... நனவின்கண் mind ருளாதவரைக் 
கனவு தேடித் தருகலாழ் காமம் அதன் கண்ணே. உண்டாம் என்ற 
வாறு, | 

இது கண்டாற் பயன் என்னை? காம நுகர்ச்சி இல்லை என்ற 
தோழிக்குத் al கூறியது, fo (1).
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கா. 8. ட ப. ], 
கயலுண்கண் யாமிரப்பத் அஞ்சிற் கரந்தார்க் 

குயலுண்மை சாற்றுவென் மன். 

(கா - ௨.) என்பது,--.நீரோடு வாழும் கயல்போல நீந்தும் எம் 

spp கண்ணிணை ஒருகால் எம் பொருட்டாகவே நீர் துஞ்ச வேண்டும் 

என்று யாம். இரர்துகொள்ள அருளிச் அஞ்சுமாயின், சொல்லாது 
இகந்த wb ST FOES யாம் உய்தலுடைமைக்கு வேண்டும் உபா 

பத்தைச் சொல்லிக் கொள்வம் இனி நெஞ்சே !/ என் றவாறு, 

ப (ப- ௨) என்பது. -- என்னுடைய கயல்போலும் உண் கண் 

பான் வேண்டிக்கொள்ள உறங்குமாயின், ஈம்மோடு கலச்தார்க்கு காம் 
உப்சலுண்மையைச் சொல்லுவேம் ; உறங்குகின்றது இல்லை என்ற 

வரு. 

மன் - ஒழியிசையின்கண் வர்தது. கயலுண்கண் - பிறழ்ச்சி 

புடைய கண், ஈண்டு எப்பொழுதும் காதலர் வாவு பார்த்திருக்கின்ற 
தடுமாற்றச்தை உடைத் காசிய கண் என்றவாறு ஆயிற்று. உறங்க 

வேணும் என்ற தோழிக்குக் கண்கள் நீயும் யானும் வேண்டிக் 

கொள்ள உறங்குமாயின் இத்துணை நாள் சாவா௮. இருக்சோம் என்று 

ரம் காதலர்க்கு உரைக்கலாயிற்று என்று நிலைமகள் கூறியது. (2) 

பரி. பாஃ ம். !கலர்தார்ச் 

கா. 3. | ப, 5. 

துஞ்சுங்காற் றோண்மேல ராகி விழிக்குங்கா 
னெஞ்சத்தா ராவர் விரைந்து. ப 

(கா - ௨.) என்ப. தோழி?! ஒருகால் இங்கனம் கண் அஞ் 

சப் பெற்றேனாயின் மற்று அப்பொழுது என் ே தாள்மேலவராய், 

இனி விழிக்குங் காலத்து ௮ப்பொழுது என நெஞ்சத்தார் ஆவர் 

விரைந்.து எனவே. உ ௪, ககா கா் க 

(ப.- ௨.) என்ப அ.--உறங்கும் காலத்துச் தோளின் மேலராக, 

விழித்த காலத்து விரைந்து மனத்தின் கண்ணே புகுதுவர் காதலா 

என்றவாறு. | 

8 உறக்கம் நீங்கனொல் யாண்டுப் போவா என்று ஈகைக் குறிப்பி 

னால் கூறிய தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது. டட (3) 

oT, 4, ; ௬ இ (1. 2. 

- நன்வினா-னல்கா தவரைக் க்னவினாற் 

... தாண்டலு முண்டென் னுயிர். ப 

9
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(கா-௨.) என்பது,--தோழீ / கனவின்சண் கல்காது பிரிந்த 

வரைக் கனலின்கண் .ஒரு காலத்துக் காணப் பெஅதலுமேயாக 

உள ;தாயிருக்கன்றது எனது உயிர் என்றவாறு, ப 

(u - 2) என்ப அ.--சனவின்கண் நமக்கு ௮ருளாகவரைக் கன 

வின்சண் காண்டலானே உண்டாகா நின்றஅ என் உயிர் ; “இல 

யால் உயிர் உண்டாதற்குச் காரணம் உண்டோ? என்றது உற. 

DD காணலாகுமோ என்ற தோழிக்குச் தலைமகள் கூறியது. (4). 

பரி. Lr = Ds 8 காண்டவின் , 

கா. 5, | | ப. 4, 
தனவினாற் கண்ட,தாஉ மாங்கே கனவுந்தான் 
கண்ட பொழுதே யினிது. 

(கா-௨.) என்பது. -தோமீ / ஈம் காசகலரை சஈனவிடத்த 

கண்டால் மற்று அதவும் அவ்விடத்தே இனிது ஆகும் 7 இணி இஃ 
கனவுதானும் ௮வ்ள்டத்து ௮வரைக் கண்டபொழுதே பெரிதும் 
இனிது ஆகும் என் றதனால் இங்கனம் அயபினும் எய்சப்பெறின் 
யாதும் வேற்றுமை இன்றியாமாறு அறிதற்கு அரிது என்பது 
பொருள் என்றவாறு. | 

(ப- ௨.) என்பது. -நனவின்௧ண் கண்ட இன்பமும் அப் 

பொழுதிற்கு இன்பம் ஆவ தபோலக் கனவின்கட் கண்ட இன்பமும் 
௮ப்பொழுதைக்கு இன்பம் ஆம் என்றவாறு, சுனவிற் புணர்ச 

இன்பம் தருமோ என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறிய. (5) 

கா. 6, இ ட டப, 

நனவினா னல்காக் கொடியார் கனவினா | 
| Mena Qestibantos Fe 80s Lg. ன ட 

(கா-௨.) என்பது.--கெஞ்சே கனலின்சண் கம்மை சன்ரு 
அளித்தருளாக கொடியவர் வருந்தி யாம் கண் அயிலப்பெற்றுச் அயி. 
லிஜ் கனவு எய்தியும் மத்து அவ்விட த்தம் SUG இன்புறாது எம்மை. 
இடர் உறுவிக்கின்றது என்னை £ எனவே அவ்விடச்துக் கண்ட மாத் 
இரமே அல்லது கலந்து இன்புருக கடுந்துயர் நினைந்து அற்றாள் அயி டர ae | DDG ஆ 
ஞள் என்பது பொருள் என்றவாறு, 

(ப - ௨௮) என்ப௮.--சனவின்கண் ௮ருளாச கொடுமையை 
உடையார் கனவின்கண் வந்து எம்மைச் அன்பம் 'உறுத் அவது எற் 
அக்கு என்றவாறு, 

இது தலைமகனைக் கனவகத்துக் ஈண்டு முன்பு ஈல்கரமையை 
நினைத்து ஊடல் உற்றுழி அகனை உணர்த்திக் கூடுவசன் முன்னம். 

1
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Apes தலைமகள். ஆற்றுமையால் தோழிக்குக் கூறியது. பிழை 
என்ற து அவன் கூந்தலும் அல்குலும் பற்றி voli wan, (6) 

கா. 7, ப. 10. 
காதலர் தூதொடு வத்த கனவி pers 4 

. தயாதுகொல் செய்வென் விருத்_து. 

(am - ௨.) என்பது.--நெஞ் 2௪ / நெருகலொடு கனவு என்கண் 

வருன்றபொழுஅ எம் காதலர் வாவிட்ட தாூதொடும் வந்து தோன் 
நியது? அதனால் மற்று இப்பேருதவி செய்த கனவிற்கு யான் 
விருர்து உபசாரம் செய்யும் இடத்து யாது ஒன்று யாது ஒன்று செய் 
தால் தணிவது அறிகிலேன் ? என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பது.--நம் காகலர் வாவிட்ட தூசரோடே வந்த 

கனவினுக்கு யாது செய்வேம் விருக்து 2? என்றவாறு, 

இது தலைமகள் ஆற்றுதற் பொருட்டுக் காதலர் வாரா நின்றார் 
என்று தாதாவாக் கனாக்கண்டேன் என்று தோழி சொல்லியது. (1) 

பரி. பாம். *யாதுசெய் வேன்கொல் '. 

கா. 8, | ப. 8. 
நனவினா னத்தீத்தா ரென்ப கனவினாற் 

. .காணார்கொ லிவ்வூ ரவர். 

(கா-௨ என்ப. -கெஞ்சே/ ஈம் காதலர் நம்மைக் கை 
யகன்றனர் என்று ஈனவின்கண் அவரைக் கொடுமை கூருகிற்பர் ; 

இதற்கு என்னை காரணம் ? கனவிடச்து யான் என் காதலரைக் காண் 

பென் என்பசனால் அப்பொழுது தரமும் அவரைக் கண்டு கொள் 

எரசோ இவ்வூரவர் ஆகிய மகளிர் ; எனவே இனி அவரைக் கொடுமை 
கூறுகின்றது என்னை என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது.--இவ்வூசார் சனவின் கண்ணே ஈம்மை நீங்கி 
அகன்றார் என்று ௮வரைக் கொடுமை கூறுநிற்பர், அவரைக் கன 
வின்கண் காணார்களோ $ என்றவாறு. 

இவ்வேறுபாடு அலர் ஆயிற்று என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் 

கூறியது, : (8) 

கா. 9. | ப ப ப. 7. 

நனவினா னல்காமை தோவர் கனவினாற் 

காதலர்க் காணா தவர். ப 

கோ- ௨.) என்ப.-- நெஞ்சே / கம் காதலர் நம்மை சன 

விடத்து வர். து சல்காமையைக் குறித்து இவள மாட்டு அருளும் ௮ன்
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பும் இலர். என்று ௮ங்நனம் நொந்து உரைப்பாமார் எனின், இங்ந 
னம் நனவிடைப் Wes தத்தம் காதலரைக் கனவிடைக் கண்டு இன் 
புருதவர் 2: எனவே ௮.்கனம் கூறிய அயலார் கேட்பத் தன் Ong; 
இற்குச் சொல்லுவரளரய்ச் சொல்லினாள் என்றவாறு, ன ட. 

(ப-௨.) என்பது.--ஈனவின்கண் வர்து CNET GI Zevon 
சோவர நிற்பர், அவரைக் கனவின்கண் காணாதவர் ; காண்பார் அயின் 

். கோவார் என்றவாறு, 

இ தலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு தலைமகனை இய்பழித்த 
Cangas, ௮யலாரமேல் வைத்துச் கலைமகள் கூறியது. (9) 

பரி. பாஃ ம், *நல்காரை 

கா. 10, ப, 9, 
நனவென வொன்றில்லை யாயிற் கனவினாற் 
காதலர் நீங்கலர் மன். . | 
கோா-௨.) என்பது தோழீ / ஈனவெனப் பெயர்பெற்றது ஒரு 

காலம் வேறு ஒன்று இல்லையாயின், இக்கனவிடை. ஈம் காசலர் ஒரு 
பொழுதும் நம்மை நீங்குவது இலர் மிகவும் : எனவே ஈனவின்கண். 
தனது பிரிவாற்றாமை தோன்றக் கூறினாள் என்றவாறு, 

. 

(ப-௨.) என்பது. -சனவு என்று ஒன்று இல்லைஆயின், கன 
வின்கண் வர்க காதலர் பிரிசல் இல்லை என்றவாறு. ப 

யரங்கள் எல்லாம் காணா ஒழியவும் நீ கண்டாய். ஆயின், ௮வ 
மைப் பிரியவிட்டது என்னை என்ற தோழிக்குக் தலைமகள் கூறி 

ue. (10) 
(கா- ௨.) இனி மற்று இங்கனம் காவற்றாப் பிரிக்க கலைமகன் 

தூத கண்டாயினும் தானே யாயினும் வச்து எய்தித் தலையளித் 
அடன வாழும் தன்மை காட்டி மற்று இசன் பின்னசே இவ்வாறு 
அன்திச் கலைமகன் பொருள்வயிற் பிரிக்க இடத்துச் கலைமகளது 
ஆற்றாமை அறிவிக்கின்றது மேலை ௮இகாரம். 

15. போழுது கண்டிரங்கல். 

(ப-௨) பொழுதுகண்டு இரங்கல் அவது மாலைப்பொழுது. 
கண்டு தமைகள் வருக்துதல். ஏனைப்பொழுது வருத்தம் . இலளோ: 
எனின், பிரியப்பட்டார்க்கு எல்லாக் காலமும் வருத்தம் உள ஆயி 
னும் விடியலும் ஈன பகலும் போலாது மாலைப்பொழு, அ வருத்தம் 
மிருதலான் இ௫ கூறப்பட்டது. என்னை வருத்தம் மிகுமாறு எனின் ர 
புள்ளும் மாவும் விடியலும் ஈன்பகலும். தீதம் சேக்கையினின்று 
டிங்க் அக்திக்காலம் வச்அசேரும் : அவையிற்றைக் கணிஇசும் காதலர். ர : oe re
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ரம்மை உள்ளுகன் நிலர் என்றும் மைந்தரும் மகளிரும் விடியலும் சன் 

பகலும் ௮றத்தினும் பொருளினும் முயன்று அகதிக் காலத்தில் தம் 
மிழ் கூடி. இன்பம் நூகராவ.து கண்டு யாம் இவ்வாறு நசர்ப் பெறுக 

லோம் என்றும் நினைத் தலான வருத்சம் மிகும் என்க, ஈடுகாள் யாமச் 
தம் துன்பம் உறும் அன்ே ற ௮ வும் கூறவேண்டாவோ எனின், 
அக்காலத். வரும் துன்பமும் இதனின் மிகுதியின்மையின் வேறு 
கூறாராயிஞர். இது நினைச்சவா புலம்பலின் பின் a pure ga, கனவு 

நிலையும் சேரச்சொல்ல வேண்டுதலின் இரண்டு சொல்லும் .வசாகக் 
கொண்டு முன் கூறவேண்டும் என்ப,கனால் கினைவொடு கூடிய கனவை 
முற்கூறி அதன்பின் கூறினார் என்று கொள்ளப்படும், 

சா. 1. u. 5, 
காலை யரும்.பிப் பகலெல்லாம் போதாகி 

மாலை மலருமித் தோய். ப 

(an - 2.) என்ப௮.--நெஞ்சே 2 யாம். உறுன்ற இக்காம 

சோயானது சாலை வந்து அரும்பிப் பகல்பொழுது ஆகிய அளவு 

இறந்த காழிகை எல்லாம் பூ வடிவுகொண்டு விம்மி மணம் பொதிந்து 
மற்று இம்மாலைப் பொழுஇன்கண் வந்து மலர் அகிற்கும் என் றவாறு, 

(ப-௨.) என்பஅ.--இக்காமகோய் அகிய பூ விடியற்காலச்தே 

அரும்பிப் பகம்பொழு௮ எல்லாம் முகிழ்த்.து மாலைக்காலத்தே மலசா 
நின்றது என்றவாறு | 

மாலயால் வருத்தம் உற்ற தலைமகள் வேறுபாடு கண்டு விடிய 
இம் ஈன்பகலும் ஆற்றி இப்பொழு வேறுபட்டாய்) இதற்குக் 
காரணம் என் என்ற தோழிக்குச் கலைமகள் கரரணம் கூறியது, (1) 

கா. &, Li. 2. 

மாலைநீ யல்லை மணந்தா ருயிருண் ணும் 
வேலை நீ வாழி பொழுது. 

(கா - ௨,) என்பது.--இக்காலத்து எம்வயின் வந்துற்ற மாப் 
பொழுதே / நீ பண்டுபோலக் காலை கழிந்தால் வரும் மாலயாய் வந் 
தாப் அல்லை) மற்று நின்னோடு கூடினார் ஆகிய எம்மைப் போலச் 

தீனிதீது இருக் காரை உயிர் பருகுவது. ஒரு கூற்று நீ. என்று கூறினாள் 

என்றவாறு, ப 
(ப-௨.) என்பது --பொழுதே ! நீ தட்பம் உடையை அன்மை 

யான் மாலை அல்லை. முன்பு கூடிப் பிரியப்பட்டார் உயிசை உண்பது 
ஒருவேல் அகுவை என் றவாறு, 

கெடுவாயாக என்னுதல் குறிப்புமொழி: . இத மாலைப்பொழுது 
கண்டு தலைமகள் ஆற்றாமையால் கூறியது, (2)
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கா. 8. ப 
காதல ரில்வறி மாலை கொலைக்களத் 
தே.கலர் போல வரும். 
(கா- ௨.) என்ப..--கெஞ்சே 7. ஈம் காதலர் இன்றி முன் 

னமே தனித் துயர் உறுன்ற இடத்தே பின்னரும் இம்மாலையானத 
அடுகளத்து உற்ற பகைவரைப்போல வாராகின்றஅ : எனவே இதற்கு 
யாம் உய்யுமாறு என்னை 2 என்பது பொருள் என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது. காதலர் இல்லாக விடத்.து இம்மாலைப் 
போத கொல்க்கள த்துப் பகைவரைப்போல வரும் என்றவாறு, 

இது மாலைக் காலத்து கோய்மிகுதல் என்னை என்ற தோழிக்குக் 
காரணம் கூறப்பட்டது, (3) 

கா. 4, க ப. 10, 
-பணியரும்பிப் பைதல்கொண் மாலை அுனியரும்பித் 
அன்பம் வளா வரும். 

(கா - ௨.) என்பது. -சன் மேனிமேல் நூண்பனி அரும்பி 
ம்யங்கு உருவாகிய பைச்சன்மைகொண்டு மற்று. இம்மாலையானத 
யாங்கும் ஈண்டு ௮டி.க்கொண்டு பின்னும் இச் துன்பம் சமக்கு யாமம் 
எல்லாம் வளர்ச்து எடுப்பதற்கு வந்து எய்தா நின்றது; மற்று 
என்னை செய்வஅ௫ 2 என்றவாறு, ப 

(ப - ௨.) என்ப௮.--கெருகல் எனக்கு ஈடுக்கச்சை உண்டாக் 
இத் தானும் புன்மைகொண்டிருக்த மாலைப்பொழுது இன்றும் எனக்கு 
வெறுப்புச் தோற்றி வருத்தம் மிகும்படியாக வாராகின்றது என்ற 
வாறு, 

இத முன்னை ஞான்று மாலையால் அடர்ப்புண்ட தலைமகள் 
பிற்றை ஞான்று மாலை வருவ கண்டு கூறியது. (க்) 

கா. 8. | ட் un A 
காலைக்குச் செய்ததன் றென்கொ லெவன்கொல்யா 
.மாலைக்குச் செய்த பகை. | 
(கோா- ௨.) என்பது..-கெஞ்சே / மற்று யாம் காலைக்குச் செய்த. 

ஈன்மைகான் என் கொலோ? ௮&௮ அன்றி மற்று இம்மாலைக்கு 
யாம் செய்த பகைதான் என் கொலோ? எனச் தன் மாட்டு ஒரு 
பிழை செய்யாதவை பேரிடர் செய்கின்ற இது பெரும்பாவி என்ற 
வாறு. ட | = 

(0-௨) என்ப௮.--அவர் பிரிவ,கன் முன்னம் பிரிவர் என்னும் 
அச்சத்தைக் சக்த காலைப்பொழு௮ பிரிந்த பின்பு வருத்சாது ஒழி 

\
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தற்கு யான் செய்த ஈன்மை யாதோ £ அவரோடு இன்பம் அுகர்தற்கு 

பாடு மிருந்த மாலைப்பொழுது வருத்துதற்கு யான் செய்த 

பகைமை யாதோ 2 என்றவாறு. ட | 

இது மாலையது பண்பின்மையை உட்கொண்டு தலைமகள் கூறி 

யதி: ட. ப (5) 

சா. 0. இ ட் 
ப.திமருண்டு பைத லுழக்கு மதிமருண்டு 

மாலை படர்தரும் போழ்து. . 

டா. ட, 

(கா- ௨;) என்ப.து.--தோழீ / பெரும்பகல் எல்லாம் வருக்தி 

ஆற்றிய என் மனமானது வெண்மையும் கருமையும் வேற் றுமை 

செய்யும் பகலும் இரவும்போல் அன்றி நிறம் மயங்கு உருபிற்று 

Qu மாலையானஅ இன்னணம் வச்து ர்க்கும். கோத்துக் சன் 

பதியினுள் சணிக்து நில்லாது தடுமாறிக் சாலச் துயர் உழக்கும் என் 

நெஞ்சானது; மற்று அகனை அறியாது நீ ஆற்றுகில்லை என்று 

என்னை இடித்துச் சொல்லுவது என்னை £ என்பதூ பொருள் என்ற 

வாறு, ் ் 

் (ப-உ௨.) என்பது.--என் மனன் நிலைகலங்கித் ன்பம் உறு 
நிற்கும், மயக்கத்தை உடைகத்தாச மாலைப்பொழுது வரும்காலம் இப் 

பதி எல்லாம் மயங்கித் துன்பம் உறுகிற்கும். . 

மதி என்பதனை முன்னே கூட்டுக. மதி - மனம், அறிவில்லா 

.சாரைப்போல மயங்குதல் தக்கது ௮ன்று , நமக்கு ஆற்றியிருக்,கல் 

கடன் என்ற சோழிக்குத் தன் குறிப்பு இன்றியும் இம்மாலையைக் 

சண்டபொழுதே என் மனம் மயங்கும் என்று தலைமகள் கூறிய.(6) 

கா. 7. un 6. 
புன்கண்ணை வாழி மருண்மாலை.யெங்கேள்போல் 
வன்கண்ண தோநின் றுணை. 

(St +2.) என்ப.--மாலாய்..! நீ புன்கண்மையை உடையை 

யாய். ௮றப்பொலிவு அழிந்த. இசாநின்றாய் ) மருண்மாலாய் நீ 7 

வாழ்வாயாக; & செய்கின்றது எம் உறுகேள்போல அருட்கண்: 

இன்றி வன்கண்மை உடையது. தன்று ஆகின்றது நின் துணையும் 7 

எனவே தன்மேனி பொலிவு அழிந்திட்ட புல்லிமை எல்லாம் புலப் 

படச் சொல்லினாள் தன் மேலிட்டு: என்றவாறு. உலகத்து மாலை 

என்று இங்கனம் பெண்மைப்பெயர் வழக்கம் உண்டாகலானும் சச் 

நியாதேலி என்று வடசொல் இலக்கணம் உண்டாகலாலும் இதனைப் 

பெண்பெயர் கொடுத்தக் கூறினார் என்றவாறு, ப
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(ப- ௨.) என்பது. --மயங்கெ மாலைப்பொழுதே7/ நீ வாழ்வா 
யாக: நீ புன்கண்மை யுடையையாய் இருக்காய் : எம்முடைய கேளி 
மைப்போல வன்கண்மையை உடைச்தகோ நின்துணையும் என்றவாறு, 

இ தன்னுட்கையாறு எய்இடு கிளவி.. (1) 

கா. 8. ப. 8. 
.. மாலைதோய் செய்தன் மணந்தா ரகலாத 

காலை யறிந்த இலேன். 

கோா-௨.) என்பத... தோழீ / மாலைப்பொழுது ஆனது எம்மை 
இப்படி. இடர்செய்கலை எம்மைக்  கைகலந்த காதலர் கையகலாது 
உடன்வாழ் காலத்துச் சிறிதும் யான் ௮றிக்தகோ இல்லேன். என் 
ரேள் என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது. மாலைப்பொழுது கோய் செய்தலை என் 
னோடு கூடினவர் பிரியாக காலக்தே அறியப் பெற்றிலேன் ; ௮றிச்சே 
ஞயின் ௮து கோய் செய்யும் என்று கூறலாம் என்றவாறு. 

இது மாலையாலே வருத்தம் உற்ற தலைமகள் தலைமகனை. நினைந்து 
கூறியது. (3) 

OT. 9, ் பூ, 9, 

அழல்போலு மாலைக்குத் தாதாகி யாயன் 
குழல்போலுங் கொல்லும் படை. 

(கோ- ௨.) என்பது.-இனி இவ்விடத்து வாப்புகுகின்ற வட 
வைச் தீப்போலும் மாலைப்பொழு அக்குத் தூதாக வந்து நம்மைக் 
கொல்லுங் கருவியானது அ௮ம்மாலை கன் வரவு அறிக்தும் சூழாது 
வரும் ஆயன் விளிக்குங் சுழற்கருவிபோலும்: எனவே இனி ௮க் 
குழல்விளி கேட்பினும் ஆற்றமாட்டேன்) அ.கனால் அம்மாலைப் 
பொழுது-வரில் என் செய்வல் என்று இங்கனம் கூறினள் தலைமகள் 
என்றவாறு, 

(ப- ௨): என்பது, - நெருப்பை: ஒத்த இம்மாலைப் பொழுதுக்கு 
முன்பு தாதும் ஆ௫ வச். இப்பொழுது கொல்லு;த.ற்குப் படையும் 
ஆ௫ வாவல்லது ஆயன் ஊதும் குழலோ 2 என்றவாறு.. ப 

அவர் பிரிவகன்முன் இன்பம் நூகர்சற்குக் காலம் பார்த்து 
இருந்துழி மாலை வருகின்றது என்று அதாய் வருதலின் தூது என் 
Gar, இப்பொழுது வருத்துதலின் படை என்றாள். அழல்போலும் 
மாலை என்றது பிரிக்க காலத்துக் கொடுமை செய்தலான் அதற்குக் 
குணம். ஆகக் கூறினள் : இது மாலையொடு வந்த குழலும் ares 
என்று கூறிய. | (9)



16. உறுப்பு கலனழிதல்: 13 

சா. 10. | ப. 5, 
பொருண்மாலை யாளரை யுள்ளி மருண்மாலை 
மாயுமென் மாயா வுயிர். 

(கா-௨.) என்பது.--தோழி / நம்மை இனிது ஆளும் முறைமை 
அன்றித் தான் கெளித்த சொல் கேராது பொருள் வளர்த்தலை anit 
இயல்பாக ஆண்டு அகன்றவரை நினைந்து நினைந்து இம்மருண் மாலைப் 

பொழு டனே இனி மாய்வதுபோலும் என் மாயாத உயிர் : எனவே 
முன்னமும் மாயாதிருச்து வருச்தும் உயிர் வாழ்க்கை கன்னைப் 
பெரிது முனிந்து உரைத்தாள் என்றவாறு. | 

(ப-௨.) என்பத.--பொருள் தேடுகலைச் செய்கலே தமக்கு 

இயல்பாக உடையவரை நினைத்து மயங்கின மாலைப் பொழுதிலே என 
"தாய்ச் சாவ மாட்டாத உயிர் மெலியா நின்றது என்றவாறு, 

மாலையால் அ௮டர்ப்புண்ட கலைமகள் சலைமகன் அன்பும் அறனும் 
இலன் என்று நினைச்து.ச் சன்னுள்ளே சொல்லிய த. (10) 

(கா- ௨.) இன்னணம் ஒருவாற்றான் வரது எய்திய தலைமகன் 
தான் அடைக்கு வேந்தர்க்கு ஒரு பகைவந்து உற்ற இடத்து, மற்று 
அதற்குப் பிரியும் ௮ன்றே: அவ்விடத்துத் தலைமகள் பிரிவு ஆற் 
மூமை அறிவிக்கின்றது மேலை அதிகாரம், . 

1௦. உறுப்பு நலனழிதல், 

(ப-௨.) உறுப்பு சலன் அழிதலாவது தலைமகள ௮ உறுப்புக்கள் 
ரலன் அழிந்தமை கூறியது. காதல் மிக்கு இரங்குவார் ௮க்காதலை 
அயலார் அறியாமல் அ௮டக்கின காலத்து வெம்மையுற்ற கொடி 
போல அ௮வாது உறுப்பு வாடுகலான் இது.பொழு அதுகண்டு இசங்கலின் 
நின் கூறப்பட்டது. 

கா, 1. ப, 5, 
கொடியார் கொடுமை யுரைக்குந் தொடியொடு 
தொல்கவின் வாடிய தோள். 
(கா-௨.) என்ப. தோழீ / நின்னிற் பிரியேன் : பிரியின் 

ஆற்றேன் என்று தரம் முன்னம் உசைத்து மற்று அதனைச் தெரியா 
ராய் என்னின் நீங்கிப் பிரிர்தவர் சாலக்கொடியர் அன்றே; மற்று 
gar கொடுமையை யான் மறைப்பவும், இவை. பிறர்க்கு. இன்னர் 
என்று உரைக்கும் ; எவை எனின் (நில் யெய்கா௮ ஆடும்) தொடியும், 
தொல்லை அழகு பொலிவு அழிய வாடிய கோளும்; எனவே யான் 
வருந்தி ஆற்றவும் இவை சா.ற்றுமாயின் என்னை செய்வது £ என்ற 
வாறு, 

10
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(ப-௨.) என்பது... -கொடியர£து கொடுமையைச் சொல்லு 
நின்றன, வளையோடு கூடப் பழையவாகிய அழகனை இழக்க தோள் 
களும் என்றவாறு, 

தலைமகள் கூறிய சொற்கேட்டு யான் முன்பே கோள் கண்டு 
அறிர்சேன் ௮வர் கொடியர் ஆகல என்று தலைம கள் Bows) பொருட்டுத் தலைமகனை இயற்பழித் துத் கோழி கூறியது. (1) 

கா, 2 ப், 9, 

முயங்கிய கைகளை யூக்கப் பசந்த.து 
பைந்தொடிப் பேதை நுதல். 

கோ- ௨.) என்ப௮.--கெஞ்சே / அவர் இவளைப் பிரிவகன் 
முன்னமே தம அன்பினுன் ௮ருளி மூயங்குமிடத்து அதற்கு எதிர் 
முயங்கிய கைகளைப் புலக்கார்போல் நயந்து ஊக்னெராகப் LIF Sa 
இப்பைக்கொடிப் பேசையாளது தல்; எனவே இன்று இவள் 
ஆற்றாமல் களாதற்குச். சொல்லவேண்டுமோ என்று இவள்தாள் 
அற்றாளாயினள் என்று கோழி சன் நெஞ்சிற்கு? சொல்லுவாள் 
என்றவாறு, 

(ப -௨.) என்பது,--யான் பிரிவசாக நினைத்து, அவளை யங் 
கிய கைகளை நிக்கனேன் : அசுனை அறிர்து பசுத்த தொடியிலை 
யுடைய டேகசையஅ நுதல் பசர்கது என்றவாறு, (2i 

ar. 3, 
சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றா ருள்ளி 

, தீறுமலர் நாணின கண். 
(கா- ௨.) என்ப... கேளாய் சாய, / இன்பம் அனைத்தும் 

நீங்கிச் அன்பம் ஒன்றும் ஈமக்கு நிலை Mhusradé அணிச், அருள் 
நீங்கிச் சேணிடைச் சென்றவசை நின 5 sR anne Cenare, 
இன்று கறுவிய குவளைச் செவ்விய மலரினை நின் Gabon Peet தாம் 

- பெரிதும் சாணிற்௮ு; எனவே பண்டு அவை நாணிக் கழியுமாறு 
கொழுவிய நின் சேயரிக்கண் இங்கனம் பொலிவு அழியப் போயி 
ஞர் கொடியர் என்று இயழ்பழிச்சனள் கோழி என்றவாறு. ப 

(ப-௨,) என்பது... சமக்குச் அன்பம் ஓழமிய வேண்டி. நெடு 
கெறிக்கண் சென்றாரை நினைத் அ கறுலிய பூக்களைக். ண்டு நாணா 
நின்ற கண்கள் என்றவாறு, ். 

ப. ], 

பலகால் அழுதலின் நிறம். கெட்டது என்றவாறு ஆயிற்று, 
வரைந்து கோடற்குப் பொருள். தேடி. வருகின்றேன் என்று. பிரிந்த 
தலைமகனை நினைச்சு ஆற்ருளாய்ச் தலைமகள் தனத கண் பொலிவு 
அழிந்தது என்று கூறியது. ப (8).
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கா. &. ட, ப. 8. 
மூயக்கி௮டைத் தண்வளி போழ்ப்பப் பசப்புற்ற 
பேதை பெருமழைக் கண், 

(கா- ௨.) என்பது. தோழி / அவர் என்றும் எமக்கு இனியார் 
அகலின், ,சாம் என்னை இறுக முயங்கிய முயக்கச்சிடையே இடம் 
பார்த்துச், சண்ணென் தோர் றுசென்றல் கொழுர்து ஊடுபோகப் 
பசப்பு உற்றன) எனது அழுது ஓஒழியாக் கண் ஏதும் அறியாது 
வெறும் பேதை. எனவே அவரும் அன்புடையார் ; யானும் ஆற்று 
வல்: இவை அன்றும் இன்றும் சமது அறியாமையின் பசுந் SI 
அழும் roo pour Li. | 

(U.2.) corug.—urer Dasrs Alas gp முயக்கச்இின் 
கண்ணே எனது உடம்பை அகற்ற அவ்விடைச் சிறுகாற்று ஊடு 
௮றுச்தலானே எனது நீக்கச்சை அறிந்து பேதையுடைய பெருத்த 
குளிர்க்த கண்கள் ப௪ப்பு உற்றன என்றவாறு, 

இத முதலாக மூன்று குறள் தலைமகன் கூற்று, ' இவையிற் 
றின் கருக்துப் போக்கிச் சொல்லுதும். (4) 

பரி. பாஃம், * போழப் , 

கா. 8. ப, 2, 
தயநீதவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் 
பசநீ.து பனிவாருங் கண். 

| கோ- ௨.) என்பது. -கோமழீ / நம்வயின் சயம்பெரிது உடைய 
வரை நல்காமை படைகத்னுச் சொல்லுவன போலும் 2 இங்கனம் 

- பசந்து பண்டை ஈலன் அழிந்து கலுழ்ச்து நீர் சோரும் என் கண்; 
எனவே ௮வசைச் தான் இயற்பட மொழிர்தமை பொருள் ஆயிற்று 
என்றவாறு. | 

(ப- ௨.) என்ப௮,--முன்பு கம்மை விரும்பினவா் ஈமக்கு அரு 
ளாமையைப் பிறர்க்குச். சொல்துவன பேோலாநின்றன, பசப்பு 
உற்று நீர் சொரிஏன்ற கண்கள் என்றவாறு. 

இது சலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு இக்கண்ணின் நீர் ௮லர் ஆகா 
சின்றது. என்று தலைமகள் ஆற்றுதற் பொருட்டுத் கோழி கூறி 
பது. ட (6) 
கா, 6, ப. 8, 

தணரந்தமை சால வறிவிப்ப போலு 
்... மண்ந்தநாள் வீங்யெ தோள்.
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கோ- ௨.) என்பது.--தோழீ/ நம்மை அவர் இன்று காளிடை 
யிட்டு நின்ற பிரிவை யாம் ௮தனை மறைப்பவும் தாம் ௮௮ பெரிதும் 
அறிவிப்ப போலும் : யாவை எனில் இன்றுபோல் என்றும் இராதே 
அவர் மணந்த நாள் வீங்கிய தோள்களானவை, எனவே இதனாலும் 
இயற்பட மொழிந்தமை பொருள் ஆயிற்று என். றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பத,--அ௮வர் நீங்கனெமையை மிகவும் பிறர்க்கு 
அறிவிப்பன போலாநின்றன அவர் கூடின நாள்களில் பூரித்த தோள் 
கள் என் றவாறு, ப 

கருவியைக் கருத்தாவாகக் கூறினாள். பிரிவிடை ஆற்றாள் அயெ 
தலைமகள் னது தோள் வாட்டம் உறக் கண்டு தோழிக்குச் சொல்லி 
யு, (6) 
கா. 7. ப. 4, 

பணை நீங்கப் பைந்தொடி. சோருத் துணை நீங்கத் 
தொல்கவின் வாடிய தோள். 

கோ - ௨.) என்பது.--பண்டு போல் இணை ஓத்து நில்லாது 
இன்று பசும்பணையான 2 வேறுபட்டு நிற்ப, மற்று இப்பசும்பொற் 
ஜொடிகளும் நட்பு ஓழிர்து நழுவுகின்றன என் காதல் துணை :இறிது 
கையகல இதனைச் தூற்றுவேம் ௮ல்லம் என்னாது கொஞல்லைக்கவின் 
வாடிய சோள்களானவை ) எனவே இ செய்யத் தா மம் தமக்கு 
அடுத்த வினையும் திருவும் இழச்சமை கண்டு இன்புற்றாள் என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்ப௮ு,---அுணைவர் நீங்குகலானே பழைய அழகு 
இழக்த தோள்கள், பெருமை நீங்குகலானே பசத்த வளைகளைக் கழல 
விடா நின்றன என்றவரறு. | 

பகுத்த வளை - மாககத்தினால் செய்த வளை, வாடுகலே அன்றி 
மெலிவதுஞ் செய்யா நின்றது என்று கோழிக்குச் தலைமகள் கூறி 
ய, (1. 

பரி. பா-ம், *நீஙஇ, ட 

கா. 8. ப | ப. 6, 
தொடியொடு தோணெகஷிழ தேர்வ லவரைக் 
கொடிய ரெனக்கூற னொந்து. 

(கா - ௨,) என்ப௮.--கோமீ/ இங்கனம் தொடியுடனே | 
தோளும் கூட நெகிழ அதற்கு யான் உடம்பட்டிருப்பது என் எனின் 
என் மாட்டு ௮ன்பு உடையவரைக் கொடியர் என்று இவை பிறர்க்கு 
உசைத்தலை உள்ளுள்ளே பெரிதும் கொக்து என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது, -வகாயோடே கோள்கள் பண்டு போல்
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இறுகாது நெழைவும் நினக்குச் சொல்லாது யானே சோவேன், ௮ வ 

ரைக் கொடியர் என்று சொல்லுகின் றதற்கு நொர்து என்றவாறு. 

இஃது ஆற்றாள் எனக் கவன்ற தோழிக்கு ஆற்றுவல் என்பது 
படச் சொல்லியது (8) 

பரி. பாஃ-ம். * நோவல் ”. 

கா. 9. ப. 7. 

் பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியோர்க்கென் 

வாடுதோட் பூச லுரைத்து, 

(கா- ௨.) என்பது.-- நெஞ்சே / என் வாடுதோள் வருத்தம் 

கண்டு பலரும் அலைக்கின்ற வார்த்தை முன்னம் ஈமக்குக் கூறியரு 

ளாக் கொடியவர்க்கு நீ சென்று சொல்லி உற்றவிடக்து உதவும் ஈட் 

பாவது இது என்னும் பெருமையைப் பெறுதியோ 2 பெறுதி எனின் 

நமக்குப் பெரியதோர் புகழ் என்றவாறு. 

(ப-௨) என்பது. -- நெஞ்சே இக்கொடுமை செய்சவர்க்கு 

எனது தோள் வாடுதலானே ஊரில் எழுந்த ௮லரைச் சென்று 

சொல்லி நீயும் நின வாட்டம் நீங்கி ௮ழகு பெறுவாயோ என்ற 

வாறு, 

இத நீ அவர்பால் போசவேண்டும் என்று கெஞ்சிற்குச் தலமகள் 

சொல்லிய. கெஞ்சின் வலியழிதலும் கூறியவாறு ஆயிற்று (9) 

கா. 10. | ப. 10, 

கண்ணின் பசப்போ பருவா லெய்தின்றே 

யொண் ணுதல் செய்தன கண்டு. 

(கா-௨.) என்பது. தோமிீ/ அவர் பிரிவின்கண் என் கண் 

- பசந்த பச௫ப்புத் தான் டெரிதும் இடர் உறுகின் றசே காண் : அஃது 

என்னை எனில், என்னது ஒள்ளிய அதலானது சனது ஒண்மை 

இழக்த . ஒருங்கு பசப்பு ஊாக்தமை கண்டு பொறுக்கல் ஆற்றாத 

என்றவாறு, ப 

ப-௨.) என்பது. -சண்ணீல் உண்டாயே பசலை கலம் இற்று, 

ஒள்ளிய அதல் பசக்தது கண்டு என்றவாறு. 

இவை மூன் .றினானும் சொல்லியது யான் பிரிவகாக நினைத்து 

முயக்கத்தின் கண்ணே உடம்பை அகற்ற அதனை ௮றிர்து கண் ப௪ந் 

தது: அதன்பின் முயங்கக்கொண்டு இடர் த கைகளை விடுவிக்க நூதல் 

பசக்தது. அவ்வளவே அன்றி நுதல் பசந்தபின்பு கண்ணின் பசலை 

போய் மற்றொன்று ஆம்படி ஆயிற்று ஆகலான் யான் செல்லும் ௮ள
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வும் ஆற்௮ுக்கொல்லோ என்று வினைமுற்றி மீண்ட தலைமகன் தேர்ப் 
பாகன் கேட்பச் சொல்லியவாறு. 

இவை அவர்வயின் விரும்பலின் பின் கூ ஐ.ற்பால ூ உறுப்புசலன் 

அழஹிர்தமை கூறிய ஆகலான் எஈண்டுச்சோக் கூறப்பட்டன என்க. 

பருந்து விழுக்காடு. (10) 

பரி. பா-ம். ‘Osigsi’. 

(கா-௨.) இங்கனம் பிரிக்த தலைமகனை நினைந்து ஆற்றாள் அகிய 

கலைமகள் இன்னும் அன்னுறு அயரம் தோழிக்கு இவ்வாறு எடுத்து 

உரைப்பின் இவள் தானும் பெரிது ஆற்றாள் ஆம் என்பதனால் தன் 

கெஞ்சொு இளெக்ன்றமையின் ௮தன் பின்னரே இதனை அறிவிக் 

இன்ற மேலை அதிகாரம். 

11.  நெஞ்சொடூ கிளத்தல் 

(ப-௨.) கெஞ்சொடு செத் தலாவ ூ கெஞ்ச முன்னிலையாகச் 
தம்மகள் கூறியது. காதல் ௮டக்க மாட்டாதார் பிநாக்குச் சொல்லு 

தற்கு நாணித் தம் கெஞ்சிற்குச் சொல்லி ஆற்றுதலான் அதன்பின் 
இ கூறப்பட்டது. 

கா. 1. ப. 1. 
காமம் விடுவொன்றோ தாண்விடு தன்னெஞ்சே 
யானோ பொறேனிவ் விரண்டு. 
(கா-௨.) என்பது.--மல்வழி அறியும் கெஞ்சமே : / ஒன்றோ 

யாம் அவர்வயின் உற்ற காமசோயப்ப் பாரத்தைக் கைவிடுவாயாக ) 
இனி ஒன்றோ இதனால் வரூஉம் அலர் காணுகின்ற சாண் பாரத்தைக் 
கைவிடுவாயாதல் : அல்லது மத்று யாணன் இவ்விரண்டு பராமும் 
கூடப் பொறுக்கல் ஆற்றேன் என்கண் என்றவாறு 7 எனவே கண 
வன் மாட்டுக் காதலும் பிறர் மாட்டு சாணமும் பெண்டிர்க்கு இயல்பு 
ஆதலால் ஒழித்தற்காு அருமையின் உறுகின்ற உள்ளுறு துயரம் 
உணர்த்தியவாறு ஆயிற்று என அறிக. ப 

(ப-௨.) என்பது, எனக்கு, சல்ல நெஞ்சே ஒன்று காமத்தை 
விடுதல் வேண்டும் ) ஒன்று சாணத்தை விடுதல், வேண்டும் : என்னால் 
அவ்விரண்டும் கூடப் பொறுத்தல் அமி த என்றவாறு. ் 

இத பிரிவிடை ஆற்றாளாப்த் தலைமகன் இருக்அழிச் செல்லக் 
கருதிய தலைமகள் காணம் தடுத்தமை கண்டு கூறியது, ் 8 

கா. 8. - in & 
அன்னார் துறந்தாரை தெஞ்சே புடையமா | 
Sar on ips gibi sailor.
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(கா-௨.) என்ப அ.--கெஞ்சே / நமக்கு இன்றியமையாமை 
அறிக்தும் ஈம்மோடு கூடி. வாழாருமாய்ப் பின்னை நினைந்து அருளலும் 
இன்றிப் பெரிதும் து pas த ஒழிர்காரை காம் மற்று உடையோம் 7 
தலால் முன்பு இழந்த கவினே அன்றி மற்று இன்னமும் கவின் 
இழப்பேம் எனவே இறற்அபாடும் இயையும் என்பது பொருள் 

என்றவாறு, ் 

(ப-௨. என்பஅ.--மேன்மேல் நம்மோடு செறியாராய்க் 

துறந்து போனவரை கெஞ்௪த்கே உடையேம் ஆயின் முன்னம் இழக்த 
கவின் ஒழிய இன்னமும் உள்ள கவினை இழப்போம் ஆதலான் மறத் 

றலே கருமம் என்றவாறு, 

ஈண்டு நெஞ்சம் என்றது மனச்தினுடைய தானச்தை. நினைக் 
Bott pF CD பயனில்லை என்று கூறிய த. (2) 

பரி. பா-ம். * நெஞ்சத்து ”, 

சா. 8. ப. 8. 
காத லவரில ராயினீ தோவது 
பேதைமை வாழியென் னெஞ்சு, , 

(கா- ௨.) என்ப. --சேளாய் என்னுடைய நெஞ்சமே / ஈம் 
மைப் பிரிந்தார் ஒருகால் நினைந்து வர் அருளுவதோர் காதல் என் 
பது ஒன்று அவர் இலார்; விருப்பாயின் இனி நீ கோவது நின் அறி 
யாமை அல்லது பிறிது ஒன்று இல்லை என்பது. வாழி என்பது 

அசைச்சொல் என்று அறிக, 

(ப-௨3) என்பஅ.--அவர் கம்மேல் காதல் இண்ா£க, என் 
நெஞ்சே !/ நீ கூட்டத்தைக் கருதி வருர்துகின்றது பேதைமை என்ற 
வாறு. இஃது அன்பு இல்லாதார் மாட்டு வருர்தினாலும் பயன் இல்லை 

என்றது, 
| (3) 

wif. win - ob. ‘6 gree’. | 

கா. அ. ப, 10. 
- நினைத்தொன்று சொல்லாயோ தெஞ்சே யெனைத் 

மெவ்வதோய் தீர்க்கு மருந்து. [தொன்று 

(am - 2.) என்பத... -கெஞ்சே/ யாதானும் ஒன்று நினைத்த 

ஓம் மறத்தலும் நினக்கு இயல்பு ௮ன்றே: யான் துணைவர் (பின் 
நயந்து) துன்புறும் நேரயைச் தீர்க்கும் மருந்து எத்தன்மைத்தாக 

இயையும் ? மற்று ௮த்தன்மையை நினைத்து ஒன்று எனக்குச் சொல் 

லாயோ? எனவே சொல்லுவையாயின் உய்குவேன் என்பது 

பொருள் என்றவாறு, ப்ட்
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(ப- ௨.) என்பது. -- எனக்கு உத்ற இன்னாத கோயைசக் Bia 

கும் மருச்து யாது ஒன்று ஆயினும் Germ Aeris gre சொல்லாய் 

கெஞ்சே என்றவாறு, 

இஃ ஆற்றுதல் அரிது என்று கூறியது. இவை எல்லாம் 
தனித்சனி சில கூற்று என்று கொள்ளப்படும். (4) 

கா. 5. ப. 0, 
செற்றா ரெனக்கை விடலுண்டோ தெஞ்சேதா 

PIG HG I Sout. | 
(கா-௨.) என்பது. --கெஞ்சே / நாம் இங்கனம் பிரிவு துயர் 

உற்ற இடத்துச் தாமும் ௮ஃது உறுதவர் இங்கனம் நம்மைச் 
செறுச்சனர் எனக்கொண்டு கரமும் கைவிடுதழ் கடன் உண்டோ? 
எனவே கணவர் பிறிவின் கற்புடை யாட்டியர் கடுந்துயர் உறினும் : 

கருத்து ஒழியார் என்பது பொருள் என் றவாறு. 

(ப-௨.) என்பது --கெஞ்சே ; ! யரம் உற்ற பின்பு உருது 
போனவர் செறுத்தார் என்று கைவிடுகல் இயல்போ 2 என்றவாறு, 

உறுதல் - விரைக் அறுதல். நாம் உறுவகன் முன்பு தாம் உற்று 
வருக்திஞா் : சாம் உற்ற பின்பு தாம் உறார் ஆயினார் ) யாம் செய்த 
தனையே அவரும் செய்தார் ஆயின் ௮வசை -விடுதல் ஆகுமோ? 
என்று தலைமகன் கொடுமையை உட்கொண்டு கெஞ்சிற்குச் சொல்லி 
யது, | (5) 

பரி. பா-ம். ** நெஞ்சேயா ”! 

கா. 6. | | ப. 8, 
கண் ணுங் கொளச்சேறி தெஞ்சே யிவையெம்மைத் . 
தின்னு மவர்க்காண BDI. 

(கா- ௨.) என்பது.--நெஞ்சே/ gout da நீயே எப்பொழு 
அம் செல்கின்றுப் ; எம் கண்ணினையும் கூடக்கொண்டு செல்வாயாக ?. 
என் எனில் மற்று இவை அவரைக் காண்டல் விருப்புற்று எம்மை 
ஒனக்கும் ஒப்பு யரம் ஆற்றேம் : எனவே இன்று எம் கண் எதா 
வரின் உய்வம் என்பது பொருள் என்றவாறு, 

(ப-௨) என்பன நெஞ்சே! நீ ௮வர் மாட்டுச் செல்லுவை 
யாயின்,  இக்கண்களும் ௮வரசைக் காணுமாறு கொண்டு செல்வாயாக. 
அவரைக் காணல் உற்று இவை என்னைத் தின்பனபோல நலியா நின் 
றன என்றவரறு, | 

கொள என்றது பார்க்க என்றவாறு. காட்டுப் பொருண்மேல்
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aren 05 1p காட்சியொயிற்று. இது காண்டல் வேட்கையால் கூறி 

பது, (6) 
பரி. பாஃ- ம். (யிவையென்னை ', 

கா. [சி LI. 7. 

பரித்தவர் நல்காரென் றேங்டப் பிரிந்தவர் 
பின்செல்வாய் பேதையென் .னெஞ்௪. 

கா- ௨,) என்பது.--நரம் இவரைப் பாதுகாக்க வேண்டும் 
என்று உள்ளச்சாற் பரிந்து ஈம்மை அவர் ரல்குசன்றிலர் : என்னை 
என்று ஏங்கியே பின்னும் பிரிக்சவர் பின் சென்று நிற்பாய் 2 நீ 
சாலப் பேகை காண் ; என்னுடைய நெஞ்சே !/ என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.--என் நெஞ்சே! நி வருத்தம் உற்றவர் 
௮ருளுகின் நில் சான்று எங்கி நம்மை விட்டுப்போனவர் பின்பே 
போகா நின்றாய் பேகையாய் இருக்காப் என்றவாறு, 

இத தலைமகன் இருந்த கேசத்தை நினைந்து கவன்ற கெஞ்சிற் 
குச் தலைமகள் சொல்லிய து. (1) 

பரி, பா-ம், * சென்றாய்”, 

OT. 8. , LI. 9, 

உள்ளத்தார் காத லவராக வுள்ளிநீ 
யாருழைச் சே.றியென் னெஞ்சு. 

கோ-௨.) என்பது.--மிகஞ்சமே/ நீ புறத்து அவரைச் தேடிச் 
சென்றாலும் அப்பொழுதும் என் அ௮கத்்தவராய் இருப்பர் ) இங்கனம் 
௮கத்து உள்ளார் ஆகவும் புறத்து யாண்டு உள்ளாரோ என்று கருதி 
ஐடிச் செல்வாய் ; நீ யார் மாட்டுச் செல்கின்றனை சொல் : எனவே 

அகத்தும் புறத்தும் ௮வன் அன்றி அறிவது பிறிது இல்லை என்ற 
வாறு, 

(ப-௨.) என்பது.--நின்னால் காதலிக்கப்பட்டவர் "நினது உள் 
எத்திலே இருக்க, நீ நினைத்து யாவர் மாட்டுச் செல்கின்றுப் 
கெஞ்சே / என்றவாறு, | | 

இ வாளாதே போயினாய் : இங்கே காணலாம் என்றது. (8) 

கா, 9, ் ் ப. 4, 
. இருத்துள்ளி யென்டரிதி தெஞ்சே பரிந் துள்ளல் 
பைதனோய் செய்தார்க ணில், | 

(கா - ௨.) என்ப௮.--நெஞ்சே ? நீ ௮வர் தம்மை எப்பொழுதும் 
நினைந்து இருந்து ஏனக்கு மற்று இங்கனம் பரிகின்றனை £ -தாம் 

11 ப
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LAGE ஒருகால் ஈம்மை உள்ளுதல் இத்துயா் தரும் கோயைச் செய் 
தவர் மாட்டுச் சிறிதும் இல்லை என்று யான் தேறினேன் என்றவாறு, 

என் என்பினை யீர்தி என்றும் ஆம். 

(ப- ௨. என்பது.--நெஞ்சே/ நீ இறர்துபடாது இருந்து 
அவரை நினைத்து .வருக்துன்றது யாதினுக்கு 2 வருத்தம் உற்று 
நினைக்தல், நமக்குச் எறுமை செய்யும் கோயைச் அக்தார் மாட்டு 
இல்லை ஆயின் என்றவாறு. ் 

இது வாளாஅ வருக்அுகன்ருப் என்று கூறியது. - (9) 

பரி, பா- ம். 'யென்பரித னெஞ்சே ”', 

கா. 10. | ப. 5, 
கலந் துணர்நீதுங் காதலரைக் கண்டாற் புலந் 
பொய்க்காய்வு காய்தியென் னெஞ்சு. | அணராய் 

(கா- ௨.) கேளாய் என் நெஞ்சமே / நம் விதிவாய்ப்பாய் நீங் 
Gi கா.கலரைக் காணப்பெற்றுல் உட்கலந்து உணர்ந்து வைத்தும் 
புறதீது உடன்று ஊடிப் பின்னும் ஆவம் என்று கருசாய் வறிதே ஒரு 

பெர ய்க்காய்வு காயக்கடவை அவர் புடைப்பு ௮றிய என்றவாறு. 

(ப- ௨.) எனபது,-..காதலர் கொடுமையை உள்பட்டு அறிந்து 
வைத்தும், ௮வரைக் கண்டால் புலந்து கலக்கமாட்டாது முன்பே 

கலப்பை ; இப்பொழுது பொய்யே காயா நின்றாய் நெஞ்சே ! என்ற 
வாறு, 

இது கண்டால் புலக்க மாட்டாத நீ காணாவிடச்.து வெறுக்கன் 
றது எற்றுக்கு ₹ என்று கூறியது. காட்டு - சனவின்கண் சண்ட 
காட்போலும். முன்பு ஒரு காலக் அப் பிரிக்க தலைமகனைக் கண்ட 
காட்டு எனினும் அமையும். (10) 

(கா- ௨.) இனி மற்று இங்கனம் அவள் ௮லமருகன்ற இடச்து 
எ.ப்திய தலைவனோடு இனித வாழ்க் இயலும் இட sn ஒரு ஞான்று 
தன் பகை தணிவினைக்குச் சேறலும் கூடும் ௮ன்றே அக்காலத்து 
இவள் ஆற்றாமையை அறிவிக்கின்றது மேலை ௮இகராம், 

18. நிறையழிதல். 

(ப- உ.) நிறை அழிதல் ஆவத வேட்கை மிகுதியால் தன் 
நிலைமை. அழிக்க கலைமகள் கூறுதல், கெஞ்சின் மிக்க புலப்படும் 
ஆதலால் அதனபின கூறப்பட்டது.
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கர், 1, . ் | : ல் பீ. A, 

காமக் கணிச்சி யுடைக்கு மறிவென்னு 

நா.ணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு. 
(an- 2.) என்பது... சோழீ / அவர் பிரிவின்கண் யான் உறு 

நின்ற காம சகோயாகிய கனத்த கோடாலியான௫ உடைச்அ விடுமே; 
, பாதினை எனில், சாணம் என்கிற அகச் தாழினைச் தன்மீதே விழ 
விட்டு அடைத்த எனது அறிவென்னும் அக்ககவினை : எனவே இக் 

கனம் என் நெஞ்சே யான் ஆற்றி கிறுப்பவும் நிறை.௮ழிர்து செல் 
லின் என் செய்வேன் என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பத.--காமம் அகிய மழு உடையா நின்றது; 
சரணம் ஆய தாழினாலே அடைக்கப்பட்ட அறிவரசிய கதவினை 

என்றவாறு. | 

இஃது ௮ றிவும் நாணமும் உடையார் இவ்வாறு செய்யார் என்ற 

தோழிக்குச் தலைமகள் கூறியது, mes) 

கா. 8. ப. 7. 
பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி யன்றோதம் 
பெண்மை யுடைக்கும் படை. 

-(கா-௨.) என்பது. -தோழீ!/ நின் மாட்டு அன்பு பெரிது 
உடையேன் : அருளும் நீங்கேன் : நின்னிற் பிரியேன் : பிரியினும் 
ஆற்றேன் : புறத்து உடம்பு இரண்டு ௮ல்லதூ அகத்து உயிர் ஒன் 
றென வஞ்சனை பலவும் வருல்து உடன்படுத்து எம் கவின் min 
முழு.அம் கவர்க்ச கள்வன் பண்புற மொழிச்ச பணிமொழி ௮ன்றோ 
ஈம் பெண்மையை உடைக்கும் கருவி என்றவாறு, ப 

(ப-௨.) என்பது. பல பொய்களையும் வல்ல கள்வன து தாழ்ர்த 

மொழி அல்லவோ ஈம பெண்மையை அழிக்கும் கருவி என்றவாறு. 

இஃது அன்பில்லாதானை நினைத்து யான் சொன்ன மாற்றத் 

நிற்கு மாறுபடக் கூறுதல் பெண்மையல்ல என்ற கோழிக்கு ௮வன் 

என்னோடு கலந்த நாளிற் சொன்ன சொற்கள் காண் ஈம் பெண்மை 

யைச் கெடுக்கனெ்றது ; அல்லது கெடாது என்று கூறியது. (2) 

¢ கா, 8. ப, 8, 
நிறையுடையே னென்பேன்மன் யானோவென் காம 

- மறையிறந்து மன்று படும். | 

(கா- ௨.) என்பனு.--தோழி / என்னுள்ளே யான் பெரிதும் 

reps குறைபடாமை நிறைவேற்றிக் கொண்டு ஒழுகும் நிறை 

உடையேன் என்று இருப்பேன் யான் மிகவும்) மற்று இங்கனம்
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இருப்பவும் அவர் பிரிவின்கண் யாம் உற்ற காம கோயான௫ யான் 

பிறர் ௮றியாமல் மறைத்து ஒழுகும் மறை வரம்பைக் கடந்து மன்றத் 

அச் சென்று உள ஆம்? இஃது எனன வியப்போ 2 என்றவாறு, 

(ப.- ௨.) என்பது.-நிை றயுடையேன் என்று இருப்பேன் 
யரனோ 8 இப்படி. இருக்கவும் என் காமம் அனது மறைத்தலைக் 

கடச்து மன்றின் கண்ணே வெளிப்படா கின்றது என்றவாறு. 

இது கலைமகள் ஆற்றாமையால் கூறிய சொல்கேட்டு நிறையுடை 
யரர் இவ்வாறு செய்யார் என்ற தோழிக்குத் கலைமகள் கூறியது, (9) 

கா. 4. ப. 2, 
நிறுப்பென்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித் 
அம்மல்போற் றோன்றி விடும். 

(கா-௨.) என்பது. -தோழீ/ அ௮ங்கனம் உற்ற எம் காமத்தை 
யானே மற்று ஆம் துணையும் புலப்படாமை அகத்துள் நிறுத்து 
அமைப்பனாயினும், தும்மலானது ஒருவர் குறிப்பு இன்றிப் புறத்து 
எழுந்து புறம் தோன்றுமாப்போலே மற்று இதுவும் என் குறிப்பு 
இன்றிச் தானே புறத்து எங்கும் புலப்படும் ஆயின் என் செய் 
வேன் ? என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.--காமச்தை யான் அடக்கக் கருதுவேன் ; 
அவ்வாறு செய்யவும் தும்மல் தோன்றுமாறு போல என் குறிப்பு 
இன்றியும் தோன்றா கின்றது என்றவாறு 

இது தலைமகள் நிறை அழிந்து கூறிய சொல்கேட்டு இவ்வாறு 
செய்யாது இதனை மறைத்தல் வேண்டும் என்ற தோழிக்கு அவள் 
கூறியது. 4 

பரி. பா- ம். * மறைப்பேன்மற்”. 

கா. 5. | ப. 5. 
செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமதோ 
'யுற்றா ரறிவதொன் றன்று, | 

. |கா-௨.) என்பத. -தோழிீ/ :அன்பிலாதார் பின்பு செல் 
Cover” என்னும் மு.துசொல் படியே ஈம்மைச் செற்றுர் பின் சென்று. 
நில்லாமை யாகின்ற பெரிய தகைமைப்பாடு ஆன்ற, காமநோய் 
உற்றவர் அறியும் கடப்பாடு உடையது ஒன்று அன்று என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.--சம்மை இகழ்க்தார். பின் செல்லாக பெரிய 
தகைமை காமகோய் உற்றாரால் அறியப்படுவது ஒன்று அன்று: 

என்றவாறு, ப ் ட்
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இத தம்மை இகழ்ந்து போனவர் பின் சென்று இரங்குதல் 

பெரியோர்க்குத் தகாத என்.ற தோழிக்குக் தலைமகள் கூறிய. (5) 

குர். 6, LI. 6, 

... செற்றவர் பின்செல்ல வேண்டி யளித்தரோ 
வெற்றென்னை யுற்ற அயர். | 

(கா-௨.) என்ப௮.--தோழீ/ இங்கனம் அறிந்து இருந்தும் 

பெருக்சன்மை பேணாகே சான் நம்மைச் செற்றவர் பின் செல்லு 
தலையே விரும்பி மற்று யான் உற்ற காமக் துயரம் சணிக்கத் தக்கது 
எத்தன்மைத்து ஆகின்றது : எனவே அவர் மாட்டு அன்புகொள் 
நெஞ்சம் எனப்படுகின்றது என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது.-செறுத்கார் பின்பே யான் சேறலை வேண்டி. 
இத்தயர் உற்றது என்று கொள்ளப்படும் : அளித்து?) அதற்கு மற் 
றுப் பயன் என்னை £ என்றவாறு, 

இது தனிக்இருந்து துயர் உறுதல் காமத்து இயற்கை எனக் 
கூறிய தலைமகளை கோக்கி நின்போல்வார்க்கு இது தகாது என்ற. 
தோழிக்கு ௮வள் கூறியது. (6) 

கா. 7. . | ப. ம. 
காம மெனவொன்றோ கண்ணின்றென் னேஞ் 
யாமத்,து மாளுந் தொழில். [சத்தை 
(கா- ௨.) என்பது.--தோழீ/ காதலர் பிரிவில் பெருகும் காம 

நோய் என்டின்ற இது சாலக் கண்ணின்றே : என் எனில் யான் உறு 
தயா யாதும் காணாது இடையிருள் யாமத்தும் என்னைக் தன் 

தொழிற் கண்ணே யாளும் ) எனவே கன் கொழிலாவது அசற்றலும் 

உலற்றலும் ௮அலமாலும் பிறவும் ௮ன்றே£ அவை அனைத்தும் யான் 

உறப்பண்ணும் என்றவாறு. ப 

(ப-௨௨ என்பது.--காமம் என்று ஒன்று கண்ணோட்டம் 

உடைத்து அன்று : என் நெஞ்சத்தை ஈடூராள் யாமத்தினும் தொழில் 

கொள்ளா நின்ற என்றவாறு. ' | 

தொழில் கொள்ளல் ஆவது அப்பொழுதினால் ௮வர் மாட்டுப் 

(போக விடுதல், இஹது நெஞ்சின் மிக்கது வாய் சோர்ச்து அற்றாமை 

யால் தோழிக்குச் கூறியது. - (7) 

பரி. பா- ம். *வொன்று ”. 

கா. 8, ப ப. 10, 
நாணென் வொன்றோ வறியலங் காமத்தாற் 

பேணியார் பெட்பச் செயின்.
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(கா - ௨.) என்ப௮.---ஜோழீ / முன் கம்மை விரும்பார் அயெ 
காதலர் யாம் விரும்பவே தாம் வருவர் ஆயின் அவ்விடத்து ஒப்பு 
இறக்க காணினையும் ஒரு பெரிதும் அ௮றியலம் : எனவே அ௮வரிடத் 
தில் ௮வாப்பெறில் வர்சாக்கே எமத ஆவல் தீரும்படி அவரைப் 

* பணிக்தும் எழுதும் பரிவுற மகிழ்ச் தும் கோக்கி யூடியும் நணுக 
நகைத்தும் நீக்கிய சாணொடு கிற்பேன் '* என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பது...-காண் என்பது ஒன்றும் அறியார்கள் மக 
ளிர் ) காமம் காரணமாக விழும்பப்பட்டவர் தாம் விரும்புமாறு செய் 
வார் ஆயின் என்றவாறு. 

அவர் விரும்புமாறு செய்சமையாலே நரணம் உண்டாகாது 
என்றவாறு ஆயிற்று, விரும்பும் அறு செய்தல் ௮வது தலைமகன் 
pore அன்பு தோன்ற நிற்றலும் கலைமகள் வேட்டன செய்தல் வன் 
மையும். பிரிக்து வச்சவனோடு புலவான கூடுகல் காணம் அகாதோ 
என்ற கோமிக்குச் கலைமகள் கூறிய லு. (8) 

பரி. பா - ம். * வறியலர் '. 

கா. 9. Li. 9, 
புலப்ப லெனச்சென்றேன் புல்லினே னெஞ்சங் 
கலக்க லுறுவ_து கண்டு. 

(கா- ௨.) என்பது. -கோமீ/ யான் அவரோடு புலப்பே 
னெனச் சென்று புக்சேன் : விரைவொடு புல்லிக் கொண்டேன்: 
என்னை காரணம் எனில், முன்னம் என்னொடு நிற்பது போன்றது 
அகிய நெஞ்சம் அவரைக் கண்டபொழுதே கூடல் உறுவதனைக் 
குறிக்கொண்டு என்றவாறு, 

(ப-௨.) என்பு,--புலப்பல் எனச்சென்ற யான் முயங்கி 
னேன் : கெஞ்சு முற்படப் பொருக்துதல் உறுவகனைக் கண்டு என்ற 
வாறு, 

இஃது. ஊடுதல் அருமை என்னை என்ற தோழிக்கு முன் ஒரு 
கால் அவன் பிரிச்து கூடிய வழி என்மனம் செய்தது இது என்று 
தலைமகள் கூறியது. - இ) 

ul. ur - 0. * சலத்தல் ”, 

கா. 10, ப. 8. 
திண ந்தியி லிட்டன்ன தெஞ்சினார்க் குண்டோ 
புணர்சத் தாடி நிற்பே மெனல். 

(கா- ௨,) என்பது.-கேளாய் . கோமி/ சென்று உற்ற 
பொழுகே உருகுவது ஆயெ நிணத்தைச் தீயிலிட்டால் எசசன்மை
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மற்று ௮த்சன்மை போல் ௮வசைக் கண்ட இடச்தே நிலை செகிழ்ச து 
உருகும் நெஞ்சினை உடையார்க்கும் உளதோ ௮ வரோடு அணுக 
நின்று வைத்து ஊடி அ௮கல்கிற்பேம் என்று இருத்தல் ? எனவே அக் 
நிணம் இறுகி நி ற்கும் ஆயின் என் கெஞ்சும் இறுகி நி ற்ஞும் என்பது 
பொருள் என்.றவாறு, 

(ப-௨.) என்பது.-- தீயின் கண்ணே நிணச்சை இட்டால் ஓக்க 
உருகும் கெஞ்சனை உடையார்க்கு உளது ஆகுமோ? காகலசை 
எதிர்ப்பட்டு வைகீ.து ஊடி நிற்பேம் என்று Hardee crest mar, 

இது நிறை யழிச்து கூறிய தலைமகள் ஆற்றுதற் பொருட்டு ஈம் 
காதலர் வந்தால் ஊடுவையோ என்று ஈகைக் குறிப்பினாற் கூறிய 
தோழிக்கு ஊடுதல் ௮ரி.௮ு என்று தலைமகள் கூறிய. (10) 

(கா-௨.) இங்கனம் தலைமகட்கு gderg Wesel sg 
Agunw CnerCugun Déqr Ca parcr ௮தன் பின்னரே அதனை 
அறிவிக்கின்றது மேலை அதிகாரம். ப 

19. (கா.) அவர்வயின் விரும்பல். (பரி.) அவர்வயின் விதும்பல். 

(ப-௨.) அவர்வயின் விதும்பல் ஆவது அவர் வரவின்கண் துக் 
கம் உறுதல் : என்றது காதலர் வாவு வேட்டு இருத்தல் என்ற. 
இவை எல்லாம் சோழிக்குக் கூறியவாகக் கொள்க. நிறையழிந்தார் 
எப்பொழுதும் காதலர் வரவுக்கு ஆசை உற்று இருப்பர் அகலான் 
௮.தன்பின் கூறப்பட்டது. 

கா. 1. ப. 8. 
வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து 
மாலை யயர்கம் விருந்து. 

(கா-௨.) என்பது. காலைப் பகையோடு எதிர்மயங்கப் பொரு௪ 
வெல்வோன் ஆக ஈம் வேக்கனானவன் : என்னெனில் யாமும் இற்றை 
மாலை எல்லைக்கு இம்மனைக்கண் amis இயற்றுவம் ஆக அவசோடு 

வரூஉம் விருச்தினர் அனைவர்க்கும் என்றவாறு. 

.... (ப-௨) என்பது, ஈம் வேர் ஈன் போரின் கண்ணே பொருச்தி 
வெல்வாஞாக : யாம் மனையிலே பொருந்தி இம்மாலைப்பொழுஇிலே ஈம் 
காதலர்க்கு விருர் ஐ -செய்வோம் ஆக என்றவாறு, 

.... வருதற்கு இடையீடு ௮ர௪ன் வினை முடியாமை என்று நினைத்து 
௮வனை வெல்க என்றாள். மனை அட்டில். வந்தால் விருந்து இடு 
மாறு நினைக்து கூறியது. | (1)
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lf, 2, ் . Li, ], 

வருகமற் கொண்க னொருதாள் பருகுவென் 
பைதனோ யெல்லாங் கெட. 

(கா - ௨.) என்பது.--தகோழீ / இங்கனம் இற்றை காள் ௮ன் 

றேனும் மற்று ஒரு காள் ஆயினும் கடிதின் வருவார் : அவ்வாறு 

abs பொழுதே யான் கெஞ்சு இசக்கத்2தாடு உழக்த தனித் அயா 

எல்லாம் கெடுமாறு மெய் வாய் கண் page செவி என்டின்ற 

ஐம்புலன்களும் அவரிடத்து ௮வரவிச் செல்கின்ற வேட்கை மிகுதி 

கோக்கிப் பருகிக் கொள்வேன் என்றவாறு. தோழீ / மற்று அவர் 

வருக : வச்தால் பருகுவல் என்றது என்னையோ எனில், 

(ப-௨.) என்ப ௮. கொண்கன் ஒருகாள் வருவான் ஆக வேண் 

டும்: வந்தான் ௮௫ல் என் பசலை கோய் எல்லாம் கெடப் பருகுவன் 

என்றவாறு, 

இத வாவு வேட்கையாற் கூறியது, (2) 

கா. 8. ப. 0, 
- ஒருநா ளெழுதாள்டோற் செல்லுஞ்சேட் சென்றுூர் 
வருதாள்வைத் தேங்கு பவர்க்கு. 

(கா - ௨.) என்ப. -கேளரய் தோழி/ நம்மைப் பிரிந்து 
சேணிடைச் சென்ற ஈம் காதலர் வருகாள் வருதற்கு கெஞ்சினுள் 
வைத்து வைத்து ஏங்கி இருப்பவர்க்கு ஒருகாள் எழுகாள் போலத் 
தோன்றும் ; எனவே ஒருகாள் கானே ௮(0ேச கானில் காலம் நீட்டம் 
கொண்டு கடுந்துயர் உறுவார் என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பதூ.--மெடுநெறிக்கண் சென்றார் வருகாளைக் 
குறித்து இருந்து இரங்கும் அவர்களுக்கு ஒரு நாகப்பொழுது 
தானே எழுகாகாப் பொழு போலச் செல்லா கின்றது என்றவாறு, 

இது தலைமகன் குறித்த காள் வருவதன் முன்னம் வருக்து 
இன்றது என்னை என்ற தோழிக்கு அதுதானும் கடிது வருகின்றது 
இல்லை என்று தலைமகள் சொல்லியது. (3) 

கா. ம... ட. ப, 5, 
வானொற்றிப் புற்கென்ற கண்ணு மவர்சென்ற 
தநாளொற்றித் தேய்ந்த நகம். 

(aT - 2.) | என்பது. -கதோழீ/ நம்மைப் பிரிந்து சேய தேயச் 
இன்சண் சென்றவர் வருசாள் காணப்பெறுதும் கொல்லோ என்று 
உறைக்க எப்பொழும் நோக்கியே என் கண்ணும் சால ஒளி மறைர்து
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புற்கென்றன :? அன்றியும் அவர் சென்ற நாள்களைச் சுவர் தோற்றி 
ஒத்றியே நலம் ௮றச் தேய்ச்தன ஈகமும் என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்ப௮.--கண்களும் ௮வர் வாவைப் பார்ச்திருச்ச 

லானே ஒளி இழக்து புல்லென் ன ) விரல்களும் ௮வர் போன காளை 
எண்ணி முடக்குதலால் தேய்க தன என்றவாறு. 

இது வாவு காணாமையால் தலைமகள் கூறியது. (4) 

- பரி. பா-ம். (1) *வாளற்று”' (2) **தேய்ர்த விரல் '”, 

OT. D. ் ப. 8. 

பெறினென்னாம் பெற்றக்கா லென்னா முறிலென்னா 
முள்ள முடைந்துக்கக் கால், ் 

(கா-௨.) என்ப. தோழி / காலை பகலை மாலை என்னும் முக் 
காலங்களினும் யாம் ௮வசை எய்தப் பெறுவோம் ஆயினும் ' என் 7 
மற்றும் பெற்றோம் ஆயினும் என் ஆம் :.........மற்று அதன் மூன் 
னமே உள்ளமானது உடைந்து உக்க காலத்த என்றவாறு, உறி 

லென்பது இன்புறுதல் என்று, | 

(ப - ௨.) என்பது.--பின்பு அவரைப் பெறுவேம் என்றதனால் 

பயன் என் உண்டாம் 2 முன்பே பெற்றேம் ஆனேம் அதனால் பயன் 

என் உண்டாம் 8 இப்பொழுது உற்றேம் ஆயின் அதனால் பயன் என் 

உண்டாம் £ எனத உள்ளம் உடைந்து போயின தாயின் என்றவாறு, 

இ வருவார் என்ற தோழிக்குச் தலைமகள் கூறியது. (5) 

கா. 6, 7 . ப. 10. 

விடா௮து சென்றாரைக் கண்ணினாற் காணப் 
படாஅ.தி வாழி மதி. 

(கா- ௨. என்பது.--அ௮கத்து ஒருகாலும் விட்டுப் பிரியாது 

புறத்துப் பிரிந்த எம் காதலர் இன்று இவ்விடத்தில் சேய்த்தின்௧ 

ணின்று. வருவாராயின் என் கண்ணினால் ௮வரசைக் கண்டு இன்புறு 

'வேஞக நீ நின்று ஒளிவிட்டு விளங்குவாய் : மறைவாய் அல்லை: மதி. 

யமே / என்றவாறு, ட 

-(ப- ௨.3 என்பது,--என் செஞ்சை விடாதே போனவரைக் 

கண்ணினால் காணுமாறு படுன்றது இல்லை இம்மதி. என்றவாறு. 

பட்டது அயின் என்கண் உறங்கும்; உறங்கினால் ௮வரைக் 

காணலாம் என்ப கருத்து. இது மதியுடன் புலந்து கூறியது. (6) 

பரி. பா- ம். * புடர்அது 7's 

12
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கா, 7. ் ட், 3. 

காண்கமற் கொண்கனைக் கண்ணாக் கண்டபி 
னீங்குமென் மென்றோட் பசப்பு. 

(an - ௨.) என்ப. நெஞ்சமே / யான் ௮க்ஙனம் கோக்கு 
கின்ற இடத்து மற்று எம் கண்ணா யாம் ௮வரைக் காணப்பெறு 
வேம் .ஆக: மற்று ௮வரசைக் கண்டபொழுதே எம்தோள் பசப்பு 

௮ளைத்தும் விட்டு நீங்கும் என்றவாறு. மன் என்பது ௮சைச்சொல், 

(ப- ௨.) என்பஅ..-.-என் கண்கள் கொண்கனைக் காண்பனவாக ; 
அவை கிறையக் கண்ட பின்பு எனது தோளில் உண்டாய பசல் 

டூவ்கும் என்றவாறு. 

இது காண்டல் வேட்கையால் கூறியது. (7) 

கா, 8. ப. 9, 
இலங்கிழா மின்௮ு மறப்பினென் மென்ஜோட் 
கலங்கழியுங் காரிகை நீத்து. 

(கா - ௨) என்ப.௮.--இனி மற்று இக்கருத்து எப்பொழுதுப், 
கொண்டு 8 இரங்குகின்றது என்னை ? என்று இடி.ச். உரைக்கின் நனை 
யாயின் மற்று ௮ப்டொழுகே என் மென்றோளிடத்அ ௮ணிக்சு ௮ணி 
கலம். ஆகிய வளையும் கணவனது உயிர் வாழ்க்கைய ஆதலால் 
இவை இன்றியமையா என்பதனால் இலங்கிழையாயின் ; மறப்பின் 
என் மென்றோள் கலம் கழியும் காரிகை நீத.து என்று கைவளை ஒன் 
மே காட்டினள் என்று ௮றிக, 

். (ப-௨.) என்பது.--இலங்னெ வளையை உடையவளே / யாள் 
இன்று ௮வசை மறப்பேன் ஆயின் பண்டே மெல்லிய என்னுடைய 
கோள்கள் தம் அழகினை நீக்கு வளை முதலான அணிகலம் அதனை. 
யும் கழல விடும் என்றவாறு. 

இலங்கிழை என்றதனால் வருச்சம் இல்லாசவளே / என்று விளித் 
தாள் ஆகக் கொள்ளப்படும். சன் ௮ணிகலங்கள் விலவ்காமை யிருப் 
பச் சிறிய வுள்ளிப் பெரிய .மறக்க வேண்டு மென்று QPL OG Fis 
தோழிக்கு வன்புறை ௪தர் அழிந்து கூறியது. _ (8) 

கா. 9. ப | ப. 7. 
கூடிய காலம் பிரிந்தார் வாவுள்ளிக்' | 
கோடுகொ டேறுமெ னெஞ்சு. 
(கா-௨3) என்பஅ.-- தோழீ! நம்மைப் பிரிக்க காதலர் பண்டு 

எம்மோடு கலந்த காலையிலும் இன்னும் இங்கனம் வரும் என்று
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கொண்ட ௮வ்வாவை நினைத்து மற்று இத பற்றுக் கோடாக மூன் 
ளம் போலுக்குச் செல்லாது பணைத்து ஏறுன்றத காண் நெஞ்ச 
மானது £ எனவே இதவும் அவர் வருதற்கு ஒரு குறி யாகும் என்று 

இன்புற்றாள் என்றவாறு. 

(ப - ௨.) என்ப௮.--கூடுதகற்கு அரிய காமத்தைக் கூடப்பெற் 
றுப் பிரிக்தவர் வருவாராக நினைத்து என் கெஞ்சம் மாம் ஏறிப் பாசா 

நின்றது என்றவாறு. ப ப 

உயர்க்ததன் மேல் ஏறினால் சேய்ததாய் வருவாரைக் காணலாம் 
என்று நினைத் து ௮தனை ஏறிற்று ஆகக் கூறி வருவர் என்சின்ற அசைப் 
பாடு இன்றும் உடையேன் என்றவாறு, அவர் வாரார் என்று 

கூறியது. (9) 
. பரி. பாசம். *கூடிய காமம் *. 

கா. 10. . , Li, 4, 

புலப்பென்கொல் புல்லுவென் கொல்லோ கலப் 
கண்ணன்ன கேளிர் வரின்.  . [பென்கொல் 

. (கா-௨.) என்பது. -தோழி/ ஈம் கண் ௮ன்ன கேளிர் ஆய 
எம் காதலர் மடித்து வருவர் ஆயின் அப்பொழு சிறிது புலந்து 
கொள்வேனோ * அல்லத புல்லிக் கொள்வேனோ ? இரண்டும் ஒரு 
சாளே கலந்து கொள்வேனோ £ யாது செய்வேன் இக்குறி மெய்க் 
குறி யாயின் நினது நினைவினைச் சொல்வாயாக என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்ப௮.--என் கண்போன்ம காதலர் வருவர் ஆயின் 
ஈம்மை நினையாமையை நினைத்துப் புலந்து நிற்பேனோ? கசெட்டாறு 
நீந்தி வருகின்ளுர் ஆகலின் எதிர் சென்று புல்லிக் கொள்வேனோ 7 

இவை இசண்டும் செய்யாதே வேட்கை தீரக் கலப்பேனோ ? இவை 

மூன்றினும் யாது செய்வேன் ? என்றவாறு. | 

இது கண்டாற் செய்வன: இவை ஆதலின்: இவை மூன்.றும் 
செய்யவேண்டா நின்றது என்று ஆசாமை கூறியது. (10) 

இருபாற்கிளவி வருமாறு, 

(கா-௨.) இனி இவ்வாறு ஓதற் பிரிதல் முதலாகிய பலவகைப் 

பிரிவுகளையும் உணர்த் தவான் எடுத்துக கொண்டார், அவற்றுள் இரு 

வர் உள்ளச்அச் குறித்தது ஒன்று தெரித்து கோக்க மெய்க்குறியான 
விளங்கும் ௮ன்றே : அதனால் மற்று இதன் பின்னசே அதனை .அறி 
வலிக்கின்றது மேலை ௮தஇகாசம்.. | ன சு
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20, குறிப்பு அறிவுறுத்தல். 

(ப-௨.) குறிப்பு ௮றிவு உறுதல் ஆவ குறிப்பினை அறிவுறுத் 
அதல். மேல் தமைகள் ஞா குறிப்புத் தலைமகன் அறிந்தான் என்றது 
அல்லது இயற்கைப் புணர்ச்சி புணாந்து நீங்கின தலைமகள் குறிப்புத் 
கோழி யறிதலும், இரஈதபின் நின்ற கலைமகன் தோழி குறிப்பு அறி 
கீலும், குறை நயப்பித்ச வழிக் தலைமகள் குறிப்புத் கோழி அ௮.றித 
௮ம், கொதமலர் வசைய வச்துழி வேறுபட்ட தலைமகள் குறிப்புக் 
செவிலி ௮றிதலும், பிரிதல் உற்ற தலைமகன் குறிப்புச் தலைமகள் அறி 
தலும், பிரிவு உணாத்தச் சென்ற தோழி குறிப்புத் கலைமகன் அ௮றித 
அம், அவ்வழித் தலைமகள் குறிப்புத் தோழி அறிதலும் இவை எல் 
லாம் இயற்கைப் oor FRE GL பின்பு இத்துணையும் பிரிந்துழி நிகழ் 
பவை கூறினர் ஆதலானும் இனிப் புணர்சடி விஅம்பல் கூ.துடன்றார் 
ஆதலானும் ஈண்டுக் கூறப்பட்டது. . 

கா, 4. ப. 6, 
் பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்த லரிதாற்றி 
யன்பின்மை சூழ்வதொன்் றுண்டு. 

(கா- ௨.) என்பது. Garp! Weald set eming Sigs 
யான் விரும்ப இப்பொழுது புணர்ந்த புணர்ச்யொன து நாம் பின்பு 
அரிதாக ஆற்ற ௮ன்பினமையால் வரும் பிரிவினைச் செய்வது ஒன்று 
உண்டு என்றவாறு. அன்பின்மை என்றது அவர் பிரிவினைக் குறித் 

தீ. என்றது. | 
(o- 2.) என்பது... ஊடின காலத்து அளவு அன்றி மிகவும் 

ஆற்றிப் புணரும் காலத்து முன்பு போலாது மேனமேஜும் விரும்பு 
மாறு புணர்தல் யான் அரிதாக ஆத்தியிருச்து தீம். அன்பின்மை 
எண்ணுவது ஒரு பிரிவை உடைத்து என்றவாறு. 

Ags பிரியலுற்ற தலைமகன் குதிப்பு அதிக்தமை * தலைமகள் 
தேரழிக்குச் சொல்லிய ge. *-... (1) 

பரி: பர் எம் *சூழ்வ துடைத்து ”, ன 

கா. 4, ப. 10. 
தெருதற்றுச் சென்றாரெங் காதலர் யாமூ 
மெழுதாளே மேனி பசந்து. 

(ar - ௨௮ என்ப. --தோழி! யான் உனக்கு அவ்கனம் 

குறித்து உரைத்தேன் ஒன்று முகல் நாள் இரவின்கண் 2 மற்று 
அதற்கு ஓப்ப நெருகற்றுச் சென்றூர் ஈம் காதலா: ௮ஃது அறிந்து 
என் மேனி பச௫ப்பு உற்று இன்று ஏமுகாள் உடையேம்$ எனவே
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அன்று முதலாகக் காணாய் & முன்னமோடு இயையாமை உற்றது 

அறிந்து மெய்யுநற ப௫ப்பு என்பது பொருள் என் றவானு, 
டய 2.) என்பது எமத காதலர் பிரிந்து கெருகற்றுச் சென் 

ரூர்: யாமும் மேனி பசந்து எழுகாள் உடையம் ஆயினேம் என்ற 

வாறு, 

இது பிரியப்பட்ட தலைமகனை இத்துணைக் கரலழும் இன்பம் 
ுய்த் தாட்டு இன்றே இவ்வேறுபாடு வர்கது என்று தோழி நோக் 
இய குறிப்புக் கண்டு, அவர் பிரிவசன் முன்னும் பிரிவர் என்று ஏங்கி 
இன்புற்றிலேம் என்று தலைமகள் கூறியது. (2) 

கா. 8. | ப. 7. 
தண்ணந் துறைவன் றுறந்தமை நம்மினு 
முன்ன முணர்ந்த வளை 

. (கா-௨.) என்பது, -தோழி/ ஈம் தண்ணர் துறைவன் நம்மை 
இடையிட்டமை ஈம்மிலும் முன்னமே காம் அறிந்த நம்கைக்கு அணி 
ஆகிய . வளை; எனவே யாம் அவர் இடையீடு இன்று அறிக்தனம் 2 
இவை அவர் பெரிது ௮ணிந்த அன்றே அறிந்தனகாண்: எனவே 
யான் அவர் . குணம் அயிர்க்க, ௮ன்று கொட்டு மெலிக்கன என் 
தோள்இனை என்பது பொருள். என்றவாறு, : 

(u- 2.) என்பது குளிர்ந்த துறையை உடையவன் நம்மை 

நீங்ெமை நாம் ௮றிவசன் முன்னே வளைகள் அறிச்சன என்றவா..ு. 

. தலைமகன் சொல்லா பிரிர்துழி அதனை அறிந்த தோழி இதனை 
அறிவித்தால் இவள் ஆற்றுங்கொல்லோ ஆற்றாள் கொல்லோ என்று 
உட்கொண்டு பிரிவுணா்ச்சச் சென்ற குறிப்பு சோக்கி, இசனை இப் 
பொழுது சொல்லுமாறு என்னை என்று பரியல் வேண்டா ; யான் 
முன்பே அறிந்தேன் என்று தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது (8) 

பரி. பா- ம். * றணச்தமை '. ப 

கர். ல், ் ட் பூ ஈ 2. 

மூகைமொக்கு ஞன்ளது நாற்றம்போற் பேதை 
தலைமொக்கு ஞள்ளதொன் றுண்டு. 

. (am ~ 2.) என்ப.- நெஞ்சமே / மூன். அரும்புசின்ற முகை 
பான பின் புடைபெயா அ௮ங்கனம் மொக்குளிகது கின்ற மொக் 
குளின் அகத்து ஒரு. சாற்றம் உள்ளஅபோல, இப்பேகதையாளது 
சகைமொக்குள் ௮கத்துப் புறப்படாது பொஇர்திருப்பசோர் குறிப்பு 
உண்டு காண்: எனவே. யான் தன்னைப் பெரிது அளித்தமை பிறிது 
ஒன்றிற்கு உரிச்சு என்று இங்கனம் குறித்சனள் போலும் என்ற 
வாறு, ்
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(ப- ௨.) ஏன்பது,- மொட்டின் முகிழ்ப்பின்கண் உளது ஆய 
கா.ற்றம்போல் ௮ப்பேதையுடைய ஈகை முகழ்ப்பின் கண்ணே உள் 
ளத ஓர் இன்பம் உண்டு என்றவாறு, 

இஃது இசந்ஐபின் நின்ற தலைமகனைச் தோழி நகைசெய்து 
சேட்படுத்த இடத்து இவள் குறிப்பினாள் ஈமக்கு இன்பம் பயக்கும் 

என்று தலைமகன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லிய. (4) 

கா. 5, ப. 3. 
- செறிதொடி செய்திறத்த கள்ள முறுது ப 

இர்க்கு மருந்தொன் நுடைத்து. 

(கா- ௨.) என்பது. --கெஞ்சே : / யான் ௮வள் தன்னைப் பெரிது 
அளிக்கவும். அவள் முன்கைச் செ.றிக்த வளையானது பின்பு செய்து 
போன கள்ளம் யான் அறிச்தேன்: பிரிவு அஞ்சி இவள் தின் உள் 
agg tern துயாசத்தைச் தான் கணிக்கும் உபாயம் தன்று 
உடைத்து: உனவே ௮வ்வளையான னு இவள் கன் செஞ்சிற் குறிப்பினை 
ஈமக்கு அறிவுறுத்திய ௮கனானும் செலவு  அதிவதே பொருள் 
என்றவாறு, 

(ப- ௨) Or Dos வளையினை உடையாள் செய்தா. அகன்ற 
களவு, ரீ உற்ற ன்பம் தீர்ப்பது ஒரு மருக்து. ஆதலை உடைத்து 
என்றவாறு, 

தோழி மெலிதாய்ச் சொல்லிக் குறை நயப்பிக்கவழிக் கேளா 
காரைப்போலச் தலைமகள் ௮கன்ற செவ்வியுள் எதிர்ப்பட்ட தலை 
மகற்கு நின் குறை முடிய நீ அ௮வ்விடைச் செல் என்று தோழி 
கூறியது. (5) 

கா, 0. பூர], 
கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநி னொண்க 
அணுரைக்க லுறுவதொன் அண்டு. 

(கா- . ௨௮ என்பத... கேளாய். / நின் கெஞ்சிற் குறித்தது நீ 
எம்மைக் கரப்பினும் தாம் எமக்கு சல்ல ஆகலான் நின்: நிலைமையைக் 
SLE அம DL அதனைக் காத்தல் ஒல்லாவாய் நினது ஒண்கண்ணானவை 
எனக்குச் சொல்லல் உறுவது ஒரு நீர்மை உண்டு: எனவே இங்கனம் 
இவள் தலைவற்குக் கண்ணினால் அன் குறிப்பு அதிவுறத்தச் செலவு 
அ௮ழுங்கெமை பொருள் என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பது.--மீ மறைக்கவும் நின்னைக் கைகடந்து 
மறைத்தற்கு இசையாவாய் நின்கண்கள் சொல்லுவது இர் அருள் 

- உண்டு என்றவாறு.
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இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர் ச கலைமகளை இவ்வேறுபாடு எற்றி 
ஒன் ஆயிற்று என்று வினாவிய 0 காழிக்குச் சுனை அடினேன் என்று 

தமைகள் மறைத்த இடத்து Zan சாணம் நீங்குசல் பொருட்டுப் 
புணர்ச்சி உண்மை அறிக்தமை குறிப்பினல் கோழி சொல்லியது, 
இவ்வாறு ஒருபுறம் தோன்றச் சொல்லாக்கால் காணத்தாலே இறச்து 

படும், . (6) 
பரி. பாம். * நின்னுண்க,” 

கா. 7. ப. 4, 
மணியுட் டிகழ்தந நால்போன். மடந்தை 
woth Mapa) sro றுண்டு. 

(கா- ௨.) என்பது.--பளிங்கினுள் கடந்தே புறத்தில் இகழ் 
தரும் நால் போல இம்மடர்தையாளஹு வடிவு அழகினுள் கடக்தே 
௮வ்வழன் மீதே வரது தோன்றுவது ஒரு மயக்கம் உண்டு 
என்றவாறு. 

(ப-௨.) கோவைப்பட்ட நீல மணியின்கண்ணே .தோற்று 
இன்ற நால் போல இம்மடக்தை உடைய அழகின் உள்ளே இவள் 
மறைக்கவும் தோன்றுகின்ற ஒரு அன்பம் உண்டு என்றவாறு, 

அழகு - புணர்ச்சியால் வர்க அழகுபோலும் குறிப்பு ஒன்று 
உண்டு என்பது, ௮தனுள் தோன்றுகின்றதனால் வந்தது ஒன்றை 

யுற்ற. குறிப்பு, கொதுமலர் வரைய வந்துழி வேறுபட்ட தலைமகள் 

குறிப்புக் கண்டு அதற்குக் காணம் என்னை ஏன்று தோழியைச் 
செவிலி விஞ்விய த. a (1) 

கா. 8. | ‘i. 9. 
தொடி நோக்கி மென்றோளு தோக்கி யடி தோக்கி 
யஃதாண் டவள்செய் தது. : 

(கா - ௨.) என்பது.--நெஞ்சே / தன் வளையை நோக்கி மற்று 
அவ்வளை ௮ணிச்ச மென்தோளினையும் நோக்குப் பின் தன் சறடியை 
யும் நோக்கி விட்டு ௮ச் துணையே அவ்வி தது ௮வள் செய்க கருமம் 
என்றவாறு : எனவே இற்றை காள் ஈம்மோடு செறிந்திருச் ச வளையே/ 
இவர் எம்மைவிட்டு நீங்க நீயும் நீங்குவை: பணைச்து நிறத்தது ஓர் 
தோளே / நீயும் இவர்விடப் ப௪க்குவை : இறுஇக்கண் கைவிடும் 
அம்மை சம்புவசனினும் ௮வர் தம்மோடு சேறலே சலைமை : இதற்கு 
இனி இவ்வடியிணை செய்வது என்னை என்று அறிகிலேன் என்று 
இவை ௮வை தோக்கி ஈம் குறிப்பு ௮றிச்து sone Ono Hs 
துணையே : நெஞ்சே! யாம் ஒன்று குறித்து இடத்து ௮வள் செய்த
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கருமம் இவை என்று, எண்ணிச் செலவு அழுங்குவன் ஆவது பய 
னென அறி. 

(ப - ௨.) என்பது. கொடியையும் சோக்கி மெல்லிய கோளையும் 

கோக்க அடி.யையும் கோக்கி அவள் அவ்விடதக்அச் செய்த குறிப்பு 
௮.துவாய் இருக்கது என்றவாறு. 

இஃது பான் பிரிவு உணர்ச் தியவழி, இருப்பேம் ஆயின் கோள் 

மெலிந்து வளை கழலும் என்று நினைத்துப் போவாள் ஆகக் கருதி 
நடக்க வல்ல அகவேண்டும் என்று அடியைப் பார்த்தாள் ; ஆதலால் 
உடன்போதல் கருத்தினள் என்று தோழி தலைமகற்குக் கூறி 

கா. 9. ் ப ௬ tty BE 
கண்ணிறைதந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட். -- 

பெண்ணிறைந்த நீர்மை பெரிது.  |(பேதைக்குப். 
(கா-௨,) என்பது..-பசும்பணை யொத்த. பெருக்தோள் 

பேை தியாட்டுப் பண்டை நிறக்கவின் அன்றி இன்று தன்கண் எங்கும் 
புகுக்து நிறைச்சு நிற அழகானது தனக்கு இயல்பாகிய - காணும் 
குடிகொண்ட தன்மை மிகப் பெரிதாய் இருக்கது காண் : எனவே 
தன் உள்ளச்துக் குறிப்பு எஇர்கின்... றுரைத்தலை ௩...ஐ காட்டின 
தலைமகன் செலவு அழுங்கிறான் என்றவாறு. கண்ணிறைக்த காரிகை 
என்பது பண்டை ஈலன் ஒழியக் கன்னிடம் எங்கும் புருக்அ நிறைர் த 
நிற்கின்ற புக்சழகு என்பது... க ய 

| (ப- ௨.) என்பறு.-- காண்பார்... கண்நிறைந்த' அழகினையும் 
காம்பை ஒத்ச தோளினையும் உடைய பேசைக்குப்.பெண்மை நிறைந்த 
நீர்மை பெரிது என்றவாறு. . | 

இஃது இவள் வேறுபாடு எற்றினான் ஆயிற்று என்று வின 
வி.ப செவிலிக்கு இவள் வடிவுக்கு. சக்க பெண்மை நிரப்பம் உடைய 
வள் அயகணானே வர்தது போலும் என்று தலைமகள்: குறிப்பைக் 
கூறியது. | . ட ட் 
| பெண்மை நிரப்பம் கற்பு. பூக்கரு புனர்ச்சொலும் _ புனற்றரு 
புணா்ச்யொனும் ஒன்றைச் சொல்லுவதாகக் குறித்துக் கூ நினாள், 
இத்துணையும் களவு. | டட (9) 

பெண்ணினாற் பெண்மையுடைத்தென்ப கண்ணினாற் 
காமதோய் சொல்லி யிரவு. 

(கா: ௨.) என்பது. தோழி /.8ீ யான் அழுங்குவித்தல் என்? 
gar செலவு அழுங்கெவாறு என்னை? என்னை றனை-யாயின்)*என்
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செஞ்சில் துயரக் குறிப்பினைக் கண்ணினால் கண்டு தாமே அருளச் 
செலவு ௮ழுங்னெர்: அ௮ஃதேல் கற்புடை மகளிர் கரதலாகும் 
ஒழுக்கம் உடைமை உடைத்து என்று சொல்வர் பெண்டிரின் அறிவு 
உடையோர் என்றவாது. 

ப- ௨.) என்ப௮.--வரயால் சொல்லாது கண்ணாலே கூரம் 

நோயைச் சொல்லி வேண்டிக் கோடல் தமது இயல்பாகிய பெண்மை 

யோடே பின்னையும் ஒரு பெண்மை உடைத்அ என்று சொல்லுவர் 
அறிவோர் என்றவாறு. 

இதனைப் பிரிவுக்கு இடையிடாகக் கொள்ளாது சொல் வழங்க 

வேண்டும் என்பது கருத்து, பிரிவு உணர்த்திய வழிச் தலைமகள் 
குறிப்புக் கண்டு தோழி சொல்லியது. (10) 

கோ-௨ இனி மற்று இங்கனம் செலவு அழுங்கக் தலை மக 

ளோடு இனிது உறைகாலத்அத நிகழும் புணர்ச்யெனது விருப்பம் 

உரைக்னெ றமையான் மற்று இதன் பின்னரே அ௮கனை அறிவிக் 
ன்றது மேலை ௮திகாசம். — 

21, புணர்ச்சி விதும்பல். 

(ப-௨.) புணர்ச்சி விதும்பல் ஆவது பிரிச்து கூடிய தலைமக 
னும் தலைமகளும் புணர்தல் வேண்டி ஒருவரின் ஒருவர் முந்துற 
விரைதல். | 

கா. 1. mo | | ப. 8. 
எழுதங்காற் கோல்காணாக் கண்ணேபோற் 
பழிகாணேன் கண்ட. விடத்து. [கொண்கன் 

(கா- ௨.) என்பது.--தோழி / மூன்னம் எல்லாம் ௮வன் பழி 

நின்னினும் மற்று யான் கருதி இருப்பேன் : பின்பு அஞ்சனம் 

எழு தங் காலத்து அவ்வெழுது கோலினை முன்னம் : கண்டாங்குக் 

காண மாட்டாக் கண்ணே போல ஈம் துணைவன் செய்யும் பழி சிறிதும் 

காணேன்: மற்று அவனைக் சண்ட இடத்து] எனவே. மற்றப் 

பொழுது பிறிது நினையாது கலவி நினையும் பேசமை உடையேன் 

- என்றவாறு, ட்ட | 

(ப-௨.) கண் எழுதும் காலத்துச் தன் இமையகத்துப். புகுக்த 

கோலைக் காணாக் கண்ணே போலக் கொண்கனது குழற்றத்இனையும் 

அவனைக் கண்ட இடத்துக் கண்டிலேன் என்றவாறு. ் 

இ௮௫ மேற்கூறிய சொற்கேட்டு நீ ௮வனைக் கூறிய குற்றம் எல் 

லாம் யாண்டுப் போயிற்று என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.(1) 
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கா. 8. | பா. 8, 
தனைத் துணையு மூடாமை. வேண்டும் பனைத்தனையும 
காம நிறைய வரின். 

(கா - ௨.) என்பது. தோழி! ஒரு தனை அளவு ஆயினும் 
காகலசோடு ஊடடாமை வேண்டும் : ore Si எனின் பனை அளவு 

ரில 5G காம இன்பம் வரும் இடத்து என்றவாறு. 

(ப- ௨, என்பது நெஞ்சே / இனை அளவும் ஊடாதொழிதல் 
வேண்டும் : பனை அளவினும் மிக்க காம நுகர்ச்சி வரும். ஒயின் என்ற 
வாறு. | . | 

Gog ஊட நினைத்த கெஞ்டிற்குச் தலைமகள் கூறியது; இ௫வும் 
. இரு கூற்று... | (4) 

GT. Oo. ப. 7, 
port ற்கட் சென்றேன்மற் றோழீ யதமறந்.து 
கூடற்கட் சென்றதென் னெஞ்சு. 

(கா - ௨.) என்ப - கேளாய் தோழீ / யான் அப்பொழுதே 
ஊடற்கண் ஒருப்பட்டுச் சென்றேன் : “முன்னம் என்னோடு இதற்கு 
உடம்பட்டு நின்ற கெஞ்சானது. அவரைக் கண்ட பொழுதே அதனை 
மறச்து கூடற்கண் சென்றன என் என்றவாறு. ் 

(ப- 2) ror gy. தோழீ / யான் ஊடலைக் 6 குதித்துச் சென் 
றேன் : அவனைக் கண்டபொழுதே அனை மறந்து கூடலைக் கர 
இற்று என் நெஞ்சு என்றவாறு, ட 

இது கீ அவனொடு புலவாது கூடியது என்னை என்று கையாடிய 
தோழிக்குச் தலைமகள் சொல்லிய a os | (9) 

கா. he A 
உய்த்த ல றித்து புனல்பாய் பவரேபோர் ற் 
பொய்த்த லறிந்தென் புலந்து. | 
(கா-௨) என்பது. mis gd கொண்டு போதலை அறிந்து. 

வைக்துப் பின்னும் புனலுள் பாய்வம் என்னும் அறிவு Cait 
போல் புலவிபின்கண் நில்லாமை அனிந்து. வைளத்து ஊடுவன. என் 
செய்ய என்றவாறு, : 

| (u- உ. என்பு. ஈர்ப்பதனை 'இறிக்து வைத்தும் புனல்பாம். 
பவரைப் போல கெஞ்சு பொய்ப்படுவ;தனை அதிர்ச. வைத் gud புலக் 
இன்று ௪.ற்௮க்கு என்.றவரறு, 

இன: அலக் குறிப்பு நீங்குவாள். சன்னுள்ளே சொல்லியது. (4)
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கா. 5. | | ப. 8. 
உள்ளக் களித்தலுங் காண ம$ூழ்தலுங் 
கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு. 

(ant - ௨.) OTL F.— Gio காதலிக்கப்பட் டாரை நினைக்கவே 
களித்கலும், காணவே மகிழ்சலும் கள்ளுக்கு இல்லை காமத்திற்கு 
உண்டு என்று பலவாற்றுனும் கள்ளோடு காமம் மகிழ்க்து உரைக் 
சன்றமையின், ஒருவர்க்கு இண்டன். இறத்தினும் அற்ற விடத்து. 
இன்பமே இன்பம் என்பது அணிந்த பொருள் என்றவாறு, 

(ப- ௨) என்பது.--காதலரை நினைத்த அளவிலே களிப்பு உறு 
தலும் கண்ட ௮ளவிலே மகிழ்ச்சி பெறுதலும், களித்தலையும், மூழ் 
தலையும் சனக்மு இயல்பாக உடைய 'கள்ளீற்கு இல்லை : Sra BOS 
உண்டு என்றவாறு. 

இது தலைமகளைக் கண்ணுற்ற இடச்துப் புலலியைக் கருனெ 
தலைமகள் புணர்வு வேட்கையால் சென்ற கெஞ்சினைக் கண்டு தன் 
னுள்ளே வியந்து கூறியது. | (5) 

ar. 6, oun L 
மலரினு மெல்லிது காமஞ் Reon sot 
செவ்வி தலைப்படு வார். 

(கா- ௨.) என்ப௮.-- கேளாய் கோழீ 2 உலகத்து வண்டானது 
மலர் சிகையாமல் மதுவை யருக்துவு போல மற்று அதன் செவ்வி 

அறிச்து கைக கொள்ளும் மக்களும் உலகச் அப் பலர் உளர் எனினும் 
மற்று அக்காமம் ஆகின்ற அதன் செவ்வி சிதையாமல் சென்று” 

தலைப்படுவோர் அசனினும் இலர் காண் : நீ என்னை முனிய வேண்டா . 
என்றவாறு. | 

-(ப-௨.) என்பது. -- எல்லாவற்றினும் மெல்லிது ஆகிய பூவி 

னும் மெல்லிதாய் இருக்கும் காமம்) அ தனது. செவ்கியைப் பெறு 
வார் உலகத்துச் சிலர் என்றவாறு, 

இத தலைமகள் புலவிக் குறிப்புக். கண்டு இன்பம் ஊடிக் கொள்ள 
லாம். இப்பொழுது ஊடுவை யாயின்: இக்காமம். செவ்வி தப்பும் 
என்று புணர்ச்சி வேட்கையால் கலைமகன் கூறியது. ப (6) 

கா. 7... ! | u. 6, 
'இளித்தக்க வின்னா செயினுங் களி த்தார்க்குக் 
கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு. | 

-கோ-௨.) என்பத.--நீ எமக்கு இளிவு ois ies தக்கு! 

'இன்னாசனவற்றைச்'. செய்யினும் நின்னைப்! Denip sgt ஒழுகேன்
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யான்: நின Honey எடூத்து உசைக்கும் வஞ்சனையை உணர்ந் 
பின்னும் நின்மார்பு எமக்கு அத்தன்மைத்சதோ எனின், சலகாலம் 
கள்ளுண்டு களித்தவர்க்குப் பின்னும் அக்கள் அவர்க்கு எத்தன் 
மைத்து மற்று Yb Sooo sg எனவே இது அவண் தவறியது 
கோக்காதது பொருள் என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது.--பிநரால் இகழச் தக்க இன்னுமையை a 
எமக்குச் செய்யவும் ௮. கண்டு, களித்தார்க்கு அதனால் உள்ள குற் 
றத இனைக் ௪ண்டு வைத்தும் ௮அகனை உண்டல் வேட்கை நிகழுமாறு 
போலப் புணர்வு வேட்கையைத் தரரா கின்றன வஞ்சக / நின் மார்பு 
என் றவாறு. 

நின்தொழில் மார்பும் உடைத்தாயிற்று. என்றது. இத புலவிக் 
குறிப்பு நீங்கின கலைமகள் தமைகற்குச் சொல்லிய ௮. (7) 

கா. 8, ப. 10, 
பேணாது பெட்பவே செய்யி னுங் கொண்சகனைக் 
காணா தமையல கண். | 

(கா- ௨.) என்பத.--கோழீ/ இங்கு நம்மை விரும்பாது 
புறதீ௮,ச் தனக்கு விரும்புவன செய்து வரினும் கொண்களனை அப்படி. 
15 DG உரியன் என்று அறிந்தும் ஒருபொழுது சாணாஅ அமைய 
மாட்டா மற்று இக்கண்கள் ஆனவை : வறிதே நீ என்னை மூனிவது 
எவன் என் றவாறு. 

(ப- 2) என்பஅ.--நம்மை விரும்பாது கன் மனம். விரும்பு 
வனவே செப்தானாயிலும் கொண்கனைக் காணாது அமைய மாட்டா 
என் கண்கள் என்றவாறு, 

இத மேற்கூறிய .சொற்கேட்டு ஊடல் வேண்வோர் . சலைமகற் 
காணாதொழிகலே உளது என்று. ஈகையாடிய தோழிக்குச் கலைமகள் 

கூறியது, 
(8) 

இவை. எல்லாம். ஊடல் பகுதியானமையும் முன்னுறு புணர்ச்சி 
யானமையும் கண்டு கொள்க. 

பிரிந்து கூடல் முடிந்தது. | 

கா. 9. .் oun By 
கண்ணிற் vat ae கலங்கினான் புல்லுத 
லெம்மினுத் தான்விஆப் புற்று. 

(கா - ௨.) என்பது. -கெஞ்சே/ கண்ணினால் தனிசெய்து 
ஊடி. நெஞ்சினால். கலக்கம் உற்றாள் : நம்மினும் சாலச். கான் முயங் 
குதல் விருப்பம் உற்றாள் : அது ௦ என்ன பேறோ சான் என். றவாறு,
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(ப- ௨.) என்பது, --கண்ணாலே புலகது அகளையும் முடிய 
்றுத்தாது கலக்கம் உற்றாள் : புணர்தல் என்னினும், மிகத்தான் 
லிரைசலானே என்றவாறு. 

இன தலைமகள் ஊடற் குறிப்பு ead புணா விரைவது கண்டு 

தமைகன் தன்னுள்ளே சொல்லிய து. (9) 

uit. um - 10. ‘ Gavcsrenfl aye ’. . 

கா. 10. ப. 9, 
கா.ஹுங்காற் காணேன் தவருய காணுக்காற் 
காணேன் தவறல் லவை. 

கோ- a.) என்ப௫.---கேளாய் கோழி! பல சொல்லி என்? . 
யான் அவரைக் காணும்' காலத்துக் கர்ணேன் தன் தவறு ஆவன 2 ; 
மற்று இனி யான் ௮வரைக் காணாக் காலும் காணேன் மற்று அவர் 
செப்யும் தவறல்லன ; எனவே நரன் காறும் காணாக்கால் ஆற்று 
மையும், கண்ட இடத்து வழிபாடும் கற்புடை மகளிர்தம் கடன் 
என்பது பொருள் என்.றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது... அவனைக் கண்ட பொழுது அவன் குற்றம் 
ஆபின யாவும் காணேன் : அவனைக் காணாத காலத்து அவன் குற்றம் ' 
அல்லாதன யாவும் காணேன் என்றவாறு. 

Bar Copa pws சொத்கேட்டுக் SOM ENS மறக்குமாறு 
போலக் காணா காலத்தினும் மறப்பது ஈன்று என்று ஈகைக் குறிப் 
மினல் கூறிய தோழிக்குச் சொல்லிய ௫, (10) 

(கா- ௨, ) இனி மது இங்கனம்” அவன் “mags ஏ௫னும் சான் 
புணர்ச்சி வி அப்பத் தன்மையள் ௮ல்லாத தலைமகள் தன் கெஞ்சொடு 
புலக்சமை நிகழ்ச் ௮ சன்றமையின் கெஞ்சொடு புலக், அல் மற்று இதன் 
பின்னரே அ௮.கனை அ.திவிக்கின்றது மேலை 2 Garr. 

22, நெஞ்சொடு புலத்தல் 

(ue உ. ) கெஞ்சொடு புலக்கலாவது தவேகன் பாத்மையிற் 
பிரிச் ததி ௮வனொடு புலக்கக் கருதிய தலைமகள் முற்பட அவனொடு 
கூட்டம் வேண்டிய நெஞ்சொடு புலந்து: கூறுதல். இனி ஊடிக் 
கூடல் கூறுகின்றார் ஆதலின் அவ்வூடுசலின் முற்பட இறு: தேரத்றும் 
ஆதலின் மூன் கூறப்பட்டது. 

கா. 1]... ப, 1. 
, அ/வர்நெஞ்- சவர்க்காதல் கண்டு மெவனெஞுசே 
.நீயெமக் காகா தது.
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(கா- 2.) என்பது.--ஈம் காதல சாகியவர்' 'கெஞ்சம் அவர்க்கு 
og a 25D கண்டு வைத்தும் அ௮ங்கனம் நீ எமக்கு உரியை gers 
எம்மோடு எஇிர்மலைவது எவனோ. ? நெஞ்சே) இ௫௱ தகா. உனக்கு 
என்றவாறு, 

(ப- ௨. என்பது. -- அவருடைய கெஞ்சு அவர் வழி நின்று 
கம்மை கினையாமை கண்டு வைகும் கெஞ்சே | / 8ீ எம் வழி நில்லாது 
அவரை நினைத்தல் யாஇனைக் கருதியோ என்றவாறு. 

இது தலைமகள் வருங்காலத்து வாராக தலைமகனை உள்ளிய 
நெஞ்சொடு புலர் தர கூறியன, ன சு | (1) 

கா. 8. | a 
தஞ்சந் தமரல்லா ரேஇலார் தற்முடைய 

_ தெஞ்சத் BWI வழி. | | 

. (கா-௨.) என்பதா. -தோமீ / இவ் வுலகத்தில் தாம் தமக்கு 
உரிமையாக (கஞ்சம் கூடத் தமக்கு த்தை இல்லா,க இட ீ.இனில் 
மற்று அயலார் தமக்குத் தஞ்சமும் அல்லார் தணி என்றவாறு, 
தஞ்சம் என்பது எளுமைப் பொருட்டு இடுக்கண் உத்தவிடத் து" 
எய் அதல் என்பது” 

(ப - ௨.) என்பது.--தாம் உடைய கெஞ்சும் தமக்குச் கூற்றம் 
- அல்ல ஆகும் காலத்து ஏதிலார் சுற்றம் அல்லர் ஆகுசல் எளிது என்ற 

வாறு. 

தமைகன் யாண்டு உளன் என்று குற்றேவல் மகளிரை திய 
விட, ௮வர் பாச்தையார் சேரியுளான் என்று கூறியவழி அவர் வச்ச 
கரலத்தில் கெஞ்சு ஈம்வழி ஒழுகாு அவர் வழி ஒழுகி னால். அவர் 
ஏதிலர் ஆகுவது எளிது அன்றோ என்று கெஞ்சொடு புலர்.த கூறி 
ய. ஏதிலார் என்றாள் பிறர் மனையிற் செல்லு sures. (2). 

ar. 8. | ப un 10. 
உரு௮ தவர்க்கண்ட கண்ணு மவரைச் 
செரு௮ ரெனச்சேறி தெஞ்சு | 

(ait - ௨.) என்பன.---8ீ நம்மோடு அன்பில்லா,கவரைக் கண்ட 
இடச்து மத்து அப்பொழுதே அவர் குணம் bg வைத்தும், 
இவர் ' கம்மைச் செறுப்பார் அல்லர் : உவப்பார் போலும் என்று 
உட்கொண்டு மேன் மேல் செல்லுகின்ற நெஞ்சமே என்று இக்கனம் 
தன் நெஞ்சொடு புலக்சாள் என்றவாறு, 

(ப - ௨.) என்பத.--என் கெஞ்சே / அன்பு உரு;தாரைக் சண்ட 
இடச்திலும் அவர் : செற்றம் ீ்குவா செனச் செல்லா நின்றாய் 
என்னே: என்றவாறு, | |
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இஃ து உணர்ப்புவயின் வாரர ஊட. ற்சண் தலைமகன் புலச்த வழி 
இன் னும் ஒருகால் உணர்த்துலே வாம் என்று கருதின கெஞ்சொடு 
புலஈ்து கூறியது. 

இவை மூன்றும் புலவியின் கண் Baar த ஆயி னும் Aves 
சொடு புலத்தல் சொல்கின்றா ராதலின் ஈண்டுக் கூறப்பட்டன. (3) 

கா. க். ப ப. 8. 
- *கெட்டார்க்கு தட்ட ரரில் Qasr தெஞ்சேந் 
பெட்டபங் கவர்பின் செலல். . 

“(em - ௨.) என்பது. நெஞ்சே ! அவர்க்கு நம்மோடு அன்பு 
இல்லை ஆயினும், பின்னும்' நீ அவரைக் காதலித்து அவர் பின் 
செல்லுகல் உலகில் கெட் டார்க்கு நட்டார் இல் என்று சொல்லும் 
#ap சொல் வழக்கோ கான் ? எனவேயாம் இங்கனம் எம்மை விரும் 
பாதவர் தம்மேல் விழமுகல் முறைமையோ தான் என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பது. --கெஞ்சே / நீ என்வரை நில்லாது வேண் 
டன வண்ணமே அவர் பின்செல்கின் றது கெட்டார்க்கு கட்டார் 
இல்லை என்பகனானேயோ என்றவாறு. 

இ௫ வாயில் மறுக் தலைமகள் அவனோடு கூட்டம் வேண்டி.ய 
நெஞ்சோடு புலர்.து கூறியது. | (4) 

கா. 8. 7 ப ப Li. A. 
தாணு மறந்தே னவர்மறக் கல்லாவென் 
மாணா மடதநெஞ்சற் பட்டு, 
(கா- 2.) என்பது —Garf | முன்னம் போல ஈம்மை அருளா. 

தவர் தம்மை நாம். இனி நெருங்குதல் தீது என்று காணுதல் சஈமக்குக் 
கடன் அன்றே 8 மற்று அர்சாணினையும் மறச்தேன் : அ௮க்கொடியார் 
தம்மை ஒரு பொழுதும் மறக்கவல்லாச என் தீய நெஞ்சின்கண் 
அகப்பட்டு என்றவாறு. 

(ப - ௨.) என்பனு, எனக்கு இன்றியமையாத சாணினையும் 
கடைப்பிடி.க்கிலேன் : ௮வசை மறக்க மாட்டாத ஈன்மை இல்லாக 
'பேதை நெஞ்சோடு கூடப்பட்டு என்றவாறு. 

இது தலைமகள் யான் காணாது தாது விட்டதும். என் செஞ்சு 
மறவரமையாலே என்று அதனோடு புலச்து கூறிய.. (5) 
  

* மூட்டின் Capa ருடைய பொழுதின்ச 
. ஸணீட்டிற்றுச் இன்பவ ராயிரவ ராபவே3 - 

கட்டலர்தார் மார்ப சலியூழிக் காலத்துக் ' ee 
Ga Liré@e oii1Crr ev. பழுமொழி-௦9.
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கா. 0. | ப. 3. 
என்ளி விளிவாமென் றெண்ணி யவர், இற 
முள்ளு முமிர்க்காத னெஞ்சு. 

(ar - 2 ) என்பது, தோழி 4 அவர் நம்மாட்டுக் குற்றம் 

செய்து அகன்றனர் ஆயினும் வர்தஇிறம் பிறர்க்கு யாம் இகழ்க்து 

உரைப்பின் பெரிதும் இளிவாம் என்று எண்ணி ௮வர் திறமே. எப் 

பொழுதும் சந்தியா நிற்குக்காண், அவரோடு உயிர்க்காதல் உற்ற என் 

கெஞ்சு ஆன ga என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பத; அவர் ் இறத்தைத் தானும் இகழ்க்தால், 
அதனானே கனக்கு இளி வசவு உளவாகக் கருதி நினையா நின்றது 
சரவமாட்டாத நெஞ்சு என்றவாறு 

.... இது தலைமகள் நெஞ்சு அவரைப்போலத்தர னும் இகழலாயிருக்க 
இகழ்கின்.றதும் இல்லை , / அவர் செயலைக் கேளாது சாவவும் வல்லு 
ன்றது இஃ) என்று ௮, தேடு புலர் து கூறிய. (6) 

பரி. பா- ம். * மேயிர்க்காக ”, 

கா, 7. | ப. 5. 
இனியன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே 
அனிசெய்து அவ்வாய்காண் மற்று, 

(கா - ௨.) என்பது ௫.--கெஞ்சே ! மற்று அவரிடத்.து . வச்ச 
காலத்து காம் அவர் கம்மை எதிர் ஏற்றுக் கொள்ளாது இறிது 
வலிந்து நின்று மற்று ௮வசோடு முன்னம் அனி செய்து பின்னர்க் 
கூடி கர்கம். அத்துணையம் அவர்வயின் சென்று மண்டா நிற் 
பாய் ஆக என இவை இவை நினக்கு யான். சொல்ல இயைக்தனை 
போன்று இருச், தூ மற்று அவரைக் சண்டபொழுதே எதிர் ஏற்று 
அவை மறக்து' அனி கருதாது அப்க்தல்ப் பேணினை ஆதலால் இனி 
அன்னவை நின்னொடு சூழ்லார் யார் என்பது பொருள். என் par று. 

(ப-௨) என்பஅ.--கெஞ்சே / நீ புலவியை நீளச் செய்து 
பின்னை நுசாமாட்டாய் : ஆதலான் இணி அப்பெர் நி.ப்பட்ட எண். 
ணம் நின்னோடு எண்ணுவார் யார் £ இல்லை என்றவாறு, 

தலைமகனோடு புலக்க நினைத்த கெஞ்சிளை மூன்பும் ' ஒருகாள் 
புலர்து முடிய நில்லாவாயிஞப் 2 இன்னும் புலப்பேன் ஆயின் அறை 
போகுவை : ஆகலான் சனியே எண்ணிக்கொள்கின்றேன் ) சின்னேடு 
எண்ணேன். என்று அதனோடு கலைமகள் புலர்து கூறியது, (7)
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க், 8. . ் ப LI, 9, 

அன்பத்திற் கியாரே துணையாவார் தாமூடைய 
நெஞ்சந் தமரல் வழி. : 

(கா-௨,) என்ப. கோழி / உலகத்து ஒருவர்க்கு உற்ற 
இடத்து உதவும் உறுதுணை யாவார். யாசே கான்? சாம் கமக்கு 
உள்ளுற துணையா உடைய கெஞ்சமே கூட ஒன்று உற்ற இடத்து 
உதவும் தமா ௮ல்லாக இடத்து என்றவாறு. 

(பஃ ௨.) என்பது, -அன்பம் உற்றால் அணை யாவார். உண்டோ 2 
தம்முடைய கெஞ்சும் தமக்குச் துணை யல்லாக காலத்து என்றவாறு£ : 

துணை யாவார் யார் என்றது தோழியைக் சூுறித்து ) தலைமகள் 
வாயில் மறுத்த இடத்துச். சோழி நெருங்கிக் கூறிய வழி உடன் 
பட்ட கெஞ்சொடு புலச்௮ வாயில் கேர்வாள் சொல்லிய. (8) 

பரி. பா -ம். (* துணையல் வழி ””, | 

ar. 9. | | ப. 7, 
பெரு அமை யஞ்சும் பெறிற்பிரி வஞ்சு 
மருஅ விடும்பைத்தென் னெஞ்சு. 

(ப-௨.) என்பது. Cars! என் கெஞ்சம் ஆனது அவரைப் 
பெராமையைக் சொண்டு அஞ்சும் : பெறுவது என்று கொல் என்று; 
இனிப் பெற்ற காலத்துப் பிரிவினை நினைச்து அஞ்சும் : பின் நுகர்ச்ட 
இன்பம் 'இழப்பேம் என்று; அதனால் இருவாற்றானும் இடையருத 
இடும்பையினை உடைச்அ : இனி எங்கனம் யாம் உய்வது என்றவாறு. 

7 (ப- ௨.) என்பது... காதலரைப் பெருக காலத்துப் புணர்வு 
இல்லையோ : என்று அஞ்சும்; பெற்றோம் ஆயின் : பிரிவசோ என்று 
அஞ்சும்: ௮தனால் இடைவிடாத துன்பத்தை யுடைத்து என் நெஞ்சு 
என். றவாறு, ் 

இ௫.சலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு தூது விடக் கருதிய தோழிக்கு 
"அவர் வந்தரலும் இதற்கு உள்ளது . துன்பமே என்று . அதனோடு 
புலந்து கூறியது. ட (9) 

கா. 10, ட்ட ட ட பட. பட, 

.. இனிய விருந்ததென் னெஞ்சு. 

(கா-௨.) என்பது. -தோமிீ / இப்பொழுது எனக்கு இனியது | 

போன்று. இருந்து: மற்று அவர் பிரிந்த இடத்து விடாது நினைந்து 

கொண்ட காலத்து என்னைச். இன்னற்கு இருந்தது என். நெஞ்சு. 

ர ட 14 ப
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எனவே. இப்பொழு. உறவு போன்றது என்று Surge ஆயிற்று. 

என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்ப து. தனிப்பட்டிருச்து' நினைத் கால். இடம் 

பார்த்.து என்னை ஈலிவதாக இருந்தது என் நெஞ்சு என்றவாறு 

இஃ தா. gar செய்கின்ற கொடுமையை உட்கொண்டு உள்ள 

அயாம் யான் கனிப்பட்டால் நலிவகாக இருந்த ) நீ வருகலானே 

இப்பொழுது. தப்பினேன் என்று (தலைமகள்) கெஞ்சொடு புலர் 

தோழிக்குக் கூறிய. 00) 

(கா- ௨.) புலவியாவது, தல்மகனொடு தலைமகள் புலந்து 
கூறுகல் : இத வெளிப்ப... கிகழ்தலின் ௮தன் பின் கூறப்பட்டது 
மேலை ௮.இகசாம். : 

23, புலவி 

(ப-௨.) புலவியாவது - தலைமகனோடு தலமகள் புலர் தூ கூறு 
தல், இது வெளிப்பட சிகழ்தலின் . ௮] குன்பின் கூ றப்பட்ட. 

கா. 1. ் ன ரர 
புல்லா திராஅ௮ப் புலத்த MOU MO. 
மல்லனோய் காண்கஞ் சிறிது. 

(கா - 2.) CTT LI g.— BLD காதலர் வந்தால் புல்லா. இருர்து 
புலச்தல் வேண்டும்; அவ்விடத்து. ௮வர் உறும் கலக்கம் யாம் றிது 
காண்போம் ௮௪ என்றவாறு, 

(ப- ௨.3) என்பது. நாம் காதலர் வந்தால் புல்லா இருந்து 
- புலக்ச வேண்டும். அவ்விடத்து Sa உறும் கலக்கம் யாம் றிது 
பொழு காண்போம் ஆக என்றவாறு, - 

இவாயில் வேண்டிச் சென்ற தோழி. தலைமகள். புலவிக் 
குறிப்புக் கண்டு முகம் கோடற்பொருட்டு இனிமை கூறியன. டய) 

பரி. பா- ம். “§ ys". 4 மல்லல் யாங் * 

கா. 2. 

| BUS SOS தல்லவர்க் 'கேளர் புலத்தகை 
பூவன்ன கண்ணா ரகத்து. 

(கா - ௨.) என்பது. -பரத்தையரொடு புலந்து கறிய தலை 
. மகட்குதி தேர்ழி சொல்லுமாறு. கலதககையினானே BOO கற் 

புடைய, மகளிர்கள் மாட்டுப் புலத்தல் இது. எனவே மற்றுப் பரத்தை 

யார்க்கு அழகாம் பூவன்ன கண்ணார் மாட்டுப் புலத்தல். என் றவாறு.- 

பா, 2,
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ட ட (ப-௨) என்பு, --ஈலத்தகையினாலே நல்லாரான பரத்தை 
யர்க்கு அழகாம் பூ ௮ன்ன கண்ணா மாட்டு ,புலச்தல் என் .றவாறு. 

சமக்கு அவர் மாட்டுப் புலத்தல் தத என்றவாறு ஆயிற்று. 
இது பா. த்தையரோடு புலந்து கூறிய MOOSE மீ தோழி கூ தியது. (4) 

கா. 8. | | “ப, 8. 

உப்பமைத் தற்றுற் புலவி யதுசிறிது 
க்கற்றா னீஎ விடல். 

கோ- ௨.) என்பது. -- அுகர்வனவற்திற் Be உப்பு அமைச்தாற் 
போல இனிமை உண்டாம் புலவி : அதனை நீள விடில் அவ்வுப்பு 
மிக்காம் போல இன்னா ஆம் என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்பத. எ இகர்வனவற்றிற்கு உப்பு அமைச்தாற் 
போல இனிமை உண்டாக்கும். புலவி : அதனை நீள விடில், அவ்வுப்பு 
மிக்காம் போல இணன்னா௮ ஆம் என்றவாறு, 

இது வாயில் வேண்டிய தோழிக்குத் கலைமகள் மறுத்த 
இடத், இப்புலவியை நீள - விடுதல் தக்கது ௮ன்று என்று தோழி 

கூறியது. | (3) 

கா. 4. இ | CS ப, க், 
ஊ।_லி னுண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது 

- நடுவ தன்றுகொ லென்று, 

(an - ௨.) என்ப. டைம் செவ்வி இன்பம் உண்டரயினும் 
அதன . ஊண் ணும் ஒரு ன்பம் உண்டு : புணருங்கால். நீவெது 

கொல்லோ நீடாது கொல்லோ என்னுகல் என்றவாறு, 

(ப- உ.) என்ப் அ) aap செவ்வி இன்பம், உண்டாயினும் 
அதன் கண்ணும் ஒரு அன்பம் உண்டு புணருங்கால் சீடும்கொல்லோ 
நீடா கொல்லோ என்று ஐயுறுதலால். என்றவாறு, 

இது தலைமகள் ஆற்றாமை வாயிலாகப் புலக்க, சலமகள் புலவி 
கண்டு தலைமகன் சொல்லியது, - | (4) 

கா. 5. . | டட ் பூ. %. 

நீரு நிழல இனிதே புலவியும். 
AY BI கண்ணே யினி து. | 

(an - a. 9: என்பது. _குளிர்ச்வையத்க. தனக் 6 இயல்பாக 

உடைய தீரும் நிழலின். கண்ணே இனிது ம். ௮ போலப் புல. 
; வியும் ௮ன்புடையார் மாட்டே ஆயின் இனி ௫ ஷம் என்றவாறு; ....
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(ப-௨,) என்பது. -- குளிர்ச்சியைக் கனக்கு இயல்பாக உடைய 
நீரும் நிழலின் கண்ணது ஆயின் இளித.ஆம் ) அ அபோலப் புலவியும் 
யம் ௮ன்புடையார் மாட்டே ஆயின் 'இனி௫ ௮ம் என். றவாறு. 

மேல் புலவியின் கண் ஒரு அன்பம் உண்டு எனறு தலைமகன் 
கூறிய சொத்கேட்டு ௮ஃது இன்பம் ஆவ அன்பு உடையார்க்கு : 
அமக்கு ௮ன்பின்மையால் துன்பம் உண்டாயிற்று என்று கலைமகள் 
கூறியது. (5) 

கா. 6. | ப ou 6, 
அனியும் புலவியும் இல்லாயிற் காமங் 
கனியுங் கருக்காயு மற்று, : 

(கா- 2..) என்ப.---தலைமகள் நீட்டிக். பெரும் பிணக்கு 
asus அன்பம் இல்லை ஆயின் கனிச்ச பழம் போல இனிமை: தீரும் : 
மற்றுச் சிறுபிணக்கு ஆகிய புலவி இல்லை ஆயின். காமம் பசுங்காய் 
போலச் அவர்க்கும் ஆகலால் என்றவாறு, 

(ப. ௨.) என்பது, உணராது நீட்டிக்கின்ற அளியும் உணர்த்த 
மீளுன்.ற புலவியும் இல்லையாயின் காமமானது பழத்தையும் நேற் 
ரத காயையும் ஓக்கும் என்றவாறு 

இது தலைமகள் புலவி நீட்டி. சசவழிச் துனி இல்லை யாயின் பழம் 
போல இனிமை தரும்: புலவி இல்லை யரயின் காய் போலச் அவர்க்கும் 
ஆதலான் இஃது உணர்தற்கு ஈல்ளைவு என்று கூறியது, (6) 

கா. 7. ன சு ப. 7, 
ஊடி, யவரை யுணராமை வாடிய 

வள்ளி முதலரித் தற்று. — 
(கா- ௨.) என்பஅ.--தம்மோடு ஊடினவரை ஊடல் இராது 

ab BM Si) முன்பே வாடிய கொடியை வே முசலோடும் அரிர் 
Srp போலும் என்றவாறு, 

(ப- ௨. டி என்பது; நம்மொடு ஊடினவரை ஊடல் இராது 
வருதல் முன்பே வாடின கொடியைத் தூரிலே அரிக்தாற் போதும் 
என்றவாறு, 

இது தலைமகன் தன்னை ஊடல் தீர்ப்பசி செப்தவற்றைக் கண்டு, 
இவையிற்றால் ஈண்டுப் பயன் இல்லை : நின்னொடு கெருசல் ஊடிய 
காமக் Bip di Genus ஊடல் தீராது பெயர்ச்தாய் ; ௮௮ தக்கது அன்று : 
ஆண்டுப்போ என்று கலைகள் கூறிய அ, எமக்கு மக்ககா£ வளர்த்து 

௮௮ றம் கோக்குமது அல்லது காமத்தால் பயன் இல்ல். என் றவாறு 

ஆயிற்று, ப (1)
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ar. 8. ப. 8. 
நோத லெவன்மற்று தொந்தாரென் றஃதறியுங் 
காதலவ ரில்லா வழி. 

(கா - ௨.) என்பது.--யான் நோசன்ற அதனால் பயன் என்னை? 

சொச்தார் என்று நினைந் து அதனை அறிக்து தீர்க்கும் அன்பு ௮வர் 
இலார் ஆயு இடத்து எனறவாறு. * 

. (ப-௨ என்பது.--யான். சகோகின்றகனால் பயன் என்னை) 

இவர் நொக்தார் என்னு நினைத்து அதனை அறிந்து. தீர்க்கும் அன்பு 

அவர் இலர் ஆயெ இடத்து என்றவாறு, 

்.... இஃது உணர்ப்புவயின் வாசா ஊடற்கண் தலைமகன் புலநீஅ 

கூறியது, ப ப இ 
பரி. பா- ம், காத லவரில் வழி.” 

கா. 9. | பூ, 9. 
அலத்தாரை யல்லனோய் செய்தற்ருற் றம்மைப் 
புலந்தாரைப் புல்லார் விடல். ப 

(கா-௨.) என்பு. -.முன்பு கலக்கம் உற்று அ௮ழிச்காரை 

அதன் மேலும் அல்லல் கோயைச் செய்தாற் போலும் காமத் இனால் 

'புலக்காசை முயங்காது விடுதல் என்றவாறு. 

(ப- ௨.) என்ப.--முன்பே கலக்கம் | apo அழிர்தாரை 

அதன் மேலும் அல்லல் செய்யும் கோயைச் செய்தாற் போனும் : 

காமத்தில் புலக்காரை முயங்காது விடுதல் என்றவா௮. | 

இஃது உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடற்கண் தலைமகன் புலந்துழி 

அதனை அறிந்து அகம்புக்க கோழி தலைமகற்குச் சொல்லியது. (9) 

- பரி. பா-ம். : செய்தற்றாற் காமம்'. 

கா. 10. | ப. 10. 

ஊட லுணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சங் 
கூடுவே.மென்ப தவா. | 

. (கா - ௨.) என்பஅ.--எமதூ புலவியைச் சாக உலத்தி விட்டவ 

சோடு என் கெஞ்சம் கூடுவேன் என நினைக்கின்றது எனத ஆசைப் 

பாடு என்றவாறு, | : 

ப.-௨.) எமன புலவியைச் சாக விட்டவரோடே என் நெஞ்சு 

'கூடுவேன் என்று நினைக்ன்றது ஆசைப் பாடு என்றவாறு.
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இஃது உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடற்கண் தலைமகன் புலர்தது 

கண்டு புலவி நீங்க வேண்டும் என்ற கோழிக்குப் புலவி இர்வான், 

சொல்லிய ௪. ் (10) 

(at - 2.) புலவியின் நுண்ணிய புலவி என்று கூறினமையால் 

வேறு பகுத்து அதன் பின் கூறப்பட்டது மேலை அதிகாரம், 

94. புலவி நணுக்கம். 

(ப- உ) புலவி இணுக்கமாவது தலகன் மாட்டுத் தவறு இன்று ஆயினும் தனது காதல் "மிகுதியால் சொல்லெச்ச.ச்இனனும் 

பலவற்ருனும் வேறுப்டப் பொருள் கொண்டு தலமகள் புலந்து 
கூறுதல். இன செவ்வையில் தோன்றாமையின் உள்ளுறை ஆயிற்று, 
புலவியினும் அண்ணிய புலவி என்று கூறினமையால் வேறுபடுத்து 
அதன்பின் கூறப்பட்டது. ் 

கா. 1. ன டு ட u. 1], 

யாரினுங் காதல மென்டூறமா வூடினாள் ப 

யாரினும் யாரினு மென்று, : 

(கா - ௨.) .என்பது.--ஒருவனும் ஒருத்தியும் ஆய அன்பினால் 

புணர்ந்தார். யாவரி னும் யாம் காதலுடையேம் என்று சொன்னேஞ்க 

அதனை அவ்வாறு கொள்ளாது நீர் அ௮ன்புறப் பட்ட பலருள்ளும் 

யாரினும் யாரினும் என்மேல் அன்புடையீர் என்று சொல்லி 

ஊடினாள் என்றவாறு. | 

..' ப-௨.) என்பது. pea gun ஒருத்தியும் ஆகி அன்று அன்பி 

னால் புணர்ச்தாா யாவரினும் யாம் காதல் உடையேம் என்று சொன் 

னோம் ஆக, அதனை அவ்வாறு கொள்ளாது நீர் அன்பு பட்டார் பல 

ருள்ளும் யாரினும் யாரினும் அன்புடையீர் ஆயினீர் என்று சொல்லி 

" ஊடினாள் என்றவாறு. யு 

காதலுடையேம் என்று உளப்பாட்டுச் தன்மையாகக் "கூறிய 

அதனை உயர்ச்சியாகச் கூறினான் ஆகக் கருதினாள். தலைமகன் வாயில் 

“வேண்டின இடத்து நின் குற்றத்தினாலே . ஊடல் மிக்கிருக்காள் 

என்னு கூறிய தோழிக்கு ௮வள் ஊடுதற்கு யான் கூற்றம் செய்ய 

வேண்டா : யான் சொல்லுவனவும் செய்வனவும் எல்லாம் சூற்றமா : 

யிருக்கும் : அவள் குற்றம் ஆகக் கொண்டவற்றைக் கேள் என்று 

சொல்லுவான் முற்பட அ௮ன்புடையேன் என்று சொல்லிய: த. குற்றம் 

ஆயிற்று என்று கூறியது. ப த 0 ௫௫௫ GLY:
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கா. 9, பூ. 2, 
"இம்மைப் பிறப்போ பிரியல மென் றனாக் ' 
கண்ணிறை தீர்கொண் டனள். 

(கா- ௨.) என்ப௮.---இப் பிறவியில் யான் பிரியேன் என்று . 
சொன்னேன்: அ௮கனானே மறு பிறப்பின்கண் பிரிவு உண்டு என்று. 

கருதிக் கண். நிறைய நீர் கொண்டனள் என்றவாறு. 

(ப-௨.) என்பது, இப்பிறப்பில் யாம் பிரியேம் என்று சொன் . 
னேன் : ௮சனானே மறுபிறப்பின் கண் பிரிவு உண்டு என்று கருதிக் 

கண் நிறைய நீர் கொண்டாள் என்றவாறு. 

்.. இத பிரியேன் எனினும் குற்றம் ஆம் என்று கூறியது, (2). 

கா. 8. ப. 8. 
உள்ளினே மென்றீர் ர்மற் றெம்ம pap 2 ரென்றெம்மைப் 
புல்லாள் புலத்தக்க னள். 
(கா- ௨.) என்பது. தீர், பிரிக்க. இடத்து எம்மை நினைச்கோம் 

என்றீர்: மற்று எம்மை மதந்தீர் என்று முயங்காளாய்ப் புலவி si 
தீருதியாள் ஆயினள் என்றவர்று, 

(ப- ௨.) என்பது நீர் துறந்த இடத்து எம்மை நினக்தேன் 
என்தீர் 7 மறந்தார் அன்றே நினைப்பார் ஜ: ஆகலான் எங்கமா மறநர்தீர் 
என்று முயங்காளாய்ப் புலவித் தகுதியள் ஆயினாள் என்றவாறு. 

இ௫ நினைத்தேன் எனினும் குற்றம் ஆம் எனக் கூறியது, (8) 

பரி. um = 1b. * உள்ளினேன் ”, 

கா. 4. ப. இ, 

... வழுத்தினா டும்மினே மாக வழித்தமு தாள். 
யாருள்ளித் அம்மினிீ சென்று, 

(கா- ௨;) என்ப... யாம் அம்மினேம் அதற்கு வள் 

ப வாழ்த் [fener : விட்டு அழுதாள் உம்மையார் "நினைக்கத் அம்மினீர் 
என்று சொல்லி என். றவரறு, ப | 

(ப - உ) யாம் ம்மினேம் : அதற்காக வாழ்த்தினாள் : மீட்டு 

அழுதாள் : அம்மையார் நினைக்கள் : வம்மினீர் என்று ' சொல்லி 

என்றவாறு, 

இ தம்மினும் குற்றம் ஆம் என்று. கூதிய து... டம். 

uP, ur =o ம், “டும்மினே னாக”,
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கா. 5, ப. 5, 
அம்முச் செறுப்ப வழுதா ணூமருள்ள 
லெம்மை மறைத்திரோ வென்று, 

(கா - ௨.) என்ப௮.-- தும்மல் கோன்ற அதனை அடக்கினேன்: 
அதற்கு அழுதாள். நீர் நுமர் உள்ளினமையை எம்மை மறைத் 
இசோ என்று சொல்லி என்றவாறு. ' 

அம்மா ஒழியினும் குற்றம் ஆம் என்று கூறிற்று. 

(ப- ௨. என்பது, --தும்மல் தோற்ற அதனை அடக்கினேன். 
அதற்கு அழுதாள். நமர் உள்ளினமையை எம்மை _மறைக்கின்.நீரோ 
என்று சொல்லி என்றவாறு. ப 

இ௮௫ அம்மா ஒழியினும் குற்றம் ஆம் என்று கூறியது. (8) 

கா. 6. | டட ப. 6, 
நினைத்திருந் து நோக்கினுங் காயு மனைத்துநதீர் 
யாருள்ளி தோக்கிெனி ரென்று. | | 

ல (கா - ௨.) என்பது,-- தனது உறுப்புக்களோடு வேறு ஒன்றை 
உவமிக்க ஒண்ணாமையை நினைத்து. கோக்கினும் வெருளும், என் 
உறுப்பு எல்லாம் நீர் காதலிச்சவாகளில் யார் உறுப்பை. ஓக்கும் 

என்று நினைத் த நோக்கினீர் என்று சொல்லி என்றவாறு. 

பார்க்கிலும் குற்றம் ஆம் என்று கூறிய, ் 

(ப- ௨.) என்பது. சன து உறுப்புக்களோடு வேறு ஓன்றை 
உவமிக்க ஒண்ணாமையை நினைந்து நேரக்கி யிருப்பினும் வெகுளும். 
என் உறுப்பு எல்லாம் நீர் காதலித்தவர்களில் யார் உறுப்பை ஓக்கும் 
என்று நினைத் அ சோக்கினீசென்று சொல்லி என்றவாறு. 

இ௫ பார்க்கினும் குற்றம் என்று கூறியது. (6) 

கா. 7. ட ப. 7. 
் . கோட்டுப்பூச் சூடினுங் காயு மொருத்தியைக் 

காட்டிய சூடினீ ரென்று, . 

(கா- ௨.) என்பது.--பக்கப்பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக் 
காட்டுதற்காகச் சூட்டினீர் என்றவாறு. ன ட 

பக்கப் பூ ஒப்பனைக்குச் சூடிய பூ--வளையப் பூச் சூடினும் 
என்றும் ஆம். அன்றியும், கோட்டுப் பூச் சூடினேன் ஆயின் Qu 
பூ இர்நிலச். அ உள்ளத ஒன்று அல்ல : பிற நிலத்து உள்ளத. என்று 

மிக வெருளும்: இகனை நீர் சூடியது ௮ச்சிலச்அ உள்ளாள் ஒருத்தியை
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எனக்கு அ௮றிவித்கற் பொருட்டு என்று செரல்லி .என்றும் ஆம், 
கோட்டுப் பூ-மருத நிலம் அல்லா நிலத் அப் பூ. தாளிப்பூ என்பாரும் 
‘pert. கோலம் செய்யினும் குற்றம் ௮ம் என்று கூறிற்று, 

(ப - ௨.) என்பது.-.-பக்கப் பூச்சூடினும் காயும் ஒருத்திக்குக் 
காட்டுதற்குச் சூடினீரென்று சொல்லி என்றவாறு, 

பக்கப் பூ--ஓப்பனைப் பூ. வளையப்பூச் சூடினும் என்றும் ஆம். 
அன்றியும் கோட்டுப் பூச்சூடனேன் ஆயின் இப்பூ இச்கிலத்இில் 
உள்ளது ஒன்றல்ல: பிறர் நில்த்தில் உள்ளது என்று ஐயுற்று 

வெகுளும், இதனை நீர் சூடியதும் அர்ரில,க்இல் உள்ளாள் ஒரு, ியை 
எனக்கு அறிவித்தழ் பொருட்டு என்று சொல்லி என்றும் ஆம். 

கோட்டுப்பூ - மருதநிலம் ௮ல்லாச நிலத்தில் உள்ள பூ, 

இன கோலம் செய்யினும் கூற்றம் ஆம் என்று கூறியது. (1) 

கா. 8. ou. 8. 
தன்னை யுணர்த்கினுங் காயும் பிறர்க்குநீ 
ரித்நீர ராகுதி ரென்று, 

(கா - ௨.) என்பத. தன்னை ஊடல் இரக்கும் பொழுதும் 
வெகுளும் பிறர்க்கும் இவ்வாறு செய்விரே என்று சொல்லி என்ற. 

வானு, . | 
தன்னைப் போற்றினும் குற்றம் ஆம் என்று கூறியது. 

(ப- ௨.) என்பஅ.- தன்னை ஊடல் தீர்க்கும் பொழுதும் வெ. 
குளும்: பிறர்க்கும் இவ்வாறு செப்விரே என்று சொல்லி என்றவாறு, 

இ சன்னைப் போற்றினும் குற்றம் ஆம் என்று கூறியது. 

இவை எட்டும் கலைமகன் கூற்று, இவை கெஞ்சொடு (பலத்த 
லின் பின் கூறற் பாலது ஆயினும், புலவி அணுக்கம் சோச் சொல்ல 
வேண்டும் ஆகலானும் இறக்தது காட்டல் என்னும் தந்திர வுத்இ 
யானும் ஈண்டுக் கூறப்பட்டது. - . (இ) 

OT. 9, ; . ன ட, 0, 

'பெண்ணியலா ரெல்லாருங் கண்ணிற் பொதுவுண்பர் 
தண்ணேன் பரத்தாநின் மார்பு. 

(an - 2.) என்ப. -பரத்தையரால் விரும்பப்பட்ட பாஜ்தை 
மையை யுடையாய் / கின் மார்பு பெண்ணின் சகைமையை உடையார் 
எல்லாரும்: (பொதுவாக நினைத்துக் கண்ணினலே கரா நிற்பர்; 
HEC wrest 9) Gor gs தீண்டேன் என்றவாறு. | 5 é
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(ப - ௨.) என்ப... -பாத்தமையை உடையாய் / நின்மார்பைம் 
பெண்சன்மை உடையார் எல்லாரும் கமக்குப் பொதுவாக நினைத்துக் 
சண்ணினாலே அகசா நிற்பார்: ஆகலான் யான் அதனைத் Boner 
என்றவாறு. 

... இது தலைமகள் புலவி கண்டு என்மாட்டுக் குற்றம் யாது என்று 
கூறிய தலைமகற்குத் தலைமகள் கூறியது, ப இ. 

பரி. பா-ம். “பாத்த £, 

கா. 10. | u. 10, 
ஊடி மிருந்தேமாத் அும்மினார் யாந்தம்மை = 
நீடுவாழ் கென்பாக் கறிந்து. ட்ட. 

... (கா- ௨.) என்பத. தம்மோடு புலச்து உரையாடாஅ இருர் சேம்: அவ்விடத்துக் அம்மினார்: யாம் தம்மை கெட வாழ்விர் 
என்று சொல்லுவேம் என்பதனை அறிச்து என்றவாறு, பட 

(ப - ௨.) தம்மொடு. புலந்து உரையாடாஅ இருக்தேன் £ அவ். 
விடச்துச் அம்மினார் : யாம் சம்மை செடி.௮ வாழ்வீர் என்று சொல்லு 
வேன் என்பதனை அ.ிச்து என்றவாறு. ர ரர 

இஃது ஆற்ருமை வாயிலாகப் புக்க தலைமகன் புணா்ச்அ நீங்யெ 
பின் அகம் புக்க கோழிக்கு அவர் செய்த. களவு. இது என்று - தலை 
மகள் கூறிய, ன (10) 

(கா-.௨.) புலவி நீகடப் புணார்ச தலைமகன் மற்றுள்ள காள் 
களில் இப்புணர்ச்சி பெரியதோர் இன்பம் oe. sn என்றற்குக் 
காரணம் ஆகிய ஊடல் உவகை அிவிக்சின் De மேலை அதிகாரம், 7 

9, ஊடலுவகை. பட 

(ய.ஃ௨. என்பது ஊடல் உவகையாவது ஊடலை உவந்து 
கூறியது. jos gg Yoo நிக்ப் புணர்ச்த தலைமகன் ப்மிற் 
அள்ள நாள்கள் போல். அன்றி இப்புணாச்சி பெரிய. ஓர்: இன்பம். 
உடைத்து என்றற்குக் சாணம் அய ஊடலே உவந்து கூறுதலும் 
இவ்வண்ணமே தலைமகள் கூறுதலும், மேலதனோடு இயைபும் 
அட. ப 
கா. 1. -- we ட்டா 

ஊடுக மன்னோ -வொளியிழை யாமிரப்ப 
..... நீடுக மன்னோ விரா. ன eo 

: ள் : 

. ப, ]. 

(கா- ௨.)என்பது.--ஒள்ளிய இழையிளை யுடையாள் ஊடுவாள் 
ஆக வேண்டும் : யாம் இவளை இரந்து ஊடல் "தீர்க்கும் :அள்வும் 
இராப்பொழுது நெடி: தூ ஆக என்றவாறு, ..
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~ (u-e. க என்பது... -விளல்னெ "இழையினை ' உடையாள். என்: . 

றும் ஊடுவாள். ஆக வேணும்: யாம் இவளை இரந்து. ஊடல் தீர்க்கும். 

அளவும் -இராப்பொழு அ நெடிது அவது ௮க வேணும் என்றவாறு. ப 

. ... இது..மன் ஆக்கத்தின். கண் வந்தது. 7 எனறும் உளது ஆக 
வேண்டும் என் ஐகனால் கூடலினும் ஊடல் கன்று என்றது... (1) 

BIE. : 2. | . ue 2. 

கடலிற் நோற்றவர் வென்று ரதும்ன் னுங் ் 
-கூடலிற் காணப் படும். 

(கா- ௨.) என்ப து, _ஊடலின் கண் Burg செய்க்தவர் 

வென்றார் : அவ்வெ loons நிலை பெறுகின்ற கூடலின் சுண்ணே 

காணலாம் என்றவாறு. ள் 

(ப- ௨ என்பது _ ஊடலின் கண் எதிராக. க்ய்ச்கவர் 

வென்றார். அவ்வெர் ற்றியை நிலைபெறாகின்ற கூடலின் saan 
கர்ணலாஞம் என்றவாறு. . 

யான் சாய்ந்தேன் ஆயின் இப்பொழு து என்னு வெற்றி என் ற 
வாறு ஆயித்று, . 

்... இதூ தலைமகள் ஆசாமை கண்டு கூறியது. (2) 

.-  உணலினு முண்ட _ apse காமம் 
புணர்தலி ஜாட லினிது 

(கா - ௨.) என்பது. ear Sanh @ Goo L_ Fi அறுதல் உடற்கு 

இன்பம் ஆவது: அது போலக் காமத்தித்குப் புணாதலினும் ஊடுதல் 
இன்பம் ஆம் என்றவராது, 

பசித்து உண்டான் உண்ணும் உணவு இன்பம் தருவது போல 

ஊடினால் கூ டல் இன்பம் தீரும் எனற்வாறு; ் 

(ப-௨. ) என்பது. __-உண்டலினும் உண்ட l அறுதல் உடம் 

பிற் கு இன்பம் ஆம் என் | OUT I. 

பதியின் உண் ணும் உணவு இன்பம், தரும்; ; அதுபோல ஊடி. 

னால் கூடல் இன்பம் தரும் என்றது. ' (3) 

amr. 4. ப, க. 
ஊடுதல் காம்த்திற் இன்ப மதற்கின்பங் 
கூடி. முயங்கப் பெறின்:
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(கா- ௨.) என்பது. காமத்திற்கு ஊடுதலே மிகவும் இன்பம் 

ஆம், அவ்வூடுதற்கு இன்பம் ஆவத அதன் பின் கூடிக் கலக்கப் 
பெற்றால் என்றவாறு, 

(ப- ௨.) என்பத.--காமத்திற்கு ஊடுதல் இன்பம் ஆம் : அவ் 
BOSH இன்பம் அம் அதன்பின்கூடிக் கலக்கப் பெற்றால். 
என்றவாறு, 

இ௫ யாம் பெற்றேம். பிறர் ௮தன் செவ்வி யறியாமையால் 
பெறுதல் ௮ரிஅ என்று கூறியது. . oO (4) 

om. 5 ப. 5, 
ஊாடலிற் றோன்றுஞ் சிறு துனி தல்லளி 
வாடினும் பாடு பெறும், 

(am - ௨.) என்பு, ஊடலின் கண் தோன்றுகின் ற சிறிய 
மிணக்கு அருளப் பெறாது ஒழியினும் அழகு உடைத்து. 

புணர்தலும் இன்பம் ஆம் : புணராது ஒழியினும் இன்பம் ஆம், 

ப - ௨.) என்பது.--ஊடலின்கண் 0 தான்றுகின்ற சிறிய துனி 
மிக்க ௮ருள் * பெருது ஓழியினும் அழகு உடைச்அ என்றவாறு. 

புணர்தல் இன்பம் என்றூர்: இத புணாது ஒழியினும் அம் 
என்று கூறப்பட்டது. 

கா. 0. ப. 6, 
ஊடிப் பெறுகுவங் கொல்லோ ுதல்வியர்ப்பக் 
கூடலிற் ரோன்றிய வுப்பு. 
கா-௨.) என்பது. இன்னம் ஒருகால் ஊடிப் பெறுவோம் . 

கொல்லோ யாம்? அதல் வியர்ப்பக் கூடின கூடலாலே உண்டாக 
இன்பம் என்றவாறு, உப்பு என்பது இனிமை. 

(ப - உ, என்ப து; இன்னும் க ஒருகால் ஊடல் பெஅவோமோ£. 
அதல் வியாப்பக் கூடின கூட்டத்தாலே. உண்டாகிய இன்பம், என்ற. 
வாறு: 

ஊடுதல் இருவர்க்கும் உண்டாகலால் பொதுப்படக் கூறினர். 
நதலின் வியாப்ப என்றுன், புணர்ச்சிக் காலத்து வேகம் மிகுதலை 
இவ்வின்் பம் oH OPES அல்லத பெறுதல் அரிது என்,௦௮. (6) 

| கா. 7. Ly. 7. 

Sou றிலா ராயினுந் தாம்வீழ்வார் மென்றரோ 
ளகறலி னாங்கொள்் றுடைத்து.
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(ar - ௨.) என்பது. தாம் தவறு. இல்லார் ஆபினும் காதலில். 
கப்பட்டாள.து மென்தோள் நீங்குகலால் ௮ஃ&து . ஐர் . இன்பம் 
உடைத்து ஆம் என்றவாறு, 

குற்றம் உண்டாயினும் இல்லை யாயினும் ஊடலால் கூடல் ஈன்று 
என்று கூறியதா. 

(ப-௨.) என்பது. -தாம் தவறு இல்லார் ஆயினும் தீரம் காத 
லிக்கப்பட்டாரது மென்றோள் நீங்குகலானே ௮ஃது ஐர். இன்பம் 
உடைத்தாம் என்றவாறு, 

குற்றம் உடைத்தாயினும் இல்லை யாயினும் ஊடலால் கூடல் 
சன்று என்னு கூறிய து. (7) 

கா. 8. . | ப. 8, 
புல்லி விடாஅப் புலவியுட் டோன்றுமென் 
னுள்ள முடைக்கும் படை. 

(கா-௨.) என்பது. --புல்லின இடத்து விட்டுப் On இட 
sag கோன்றும் : என உள்ளத்சை அழிக்கும் கருவி என் றவாறு, 
அஃதாவது கலைமகள் புலவியால் கூறும் சொற்கள் புணர்ச்த பின்பு 
கோற்றாமையால் அ௮சனைக் கேட்டல் இன்பம் உடைத்து என்று. 
கூறிய, 

. இவை எட்டும் கலைமகன் கூற்று. 

(ப - ௨.) என்பது,--புல்லின இடத்துச் அனியாம்படி. இவளைப் 
பொருந்தி விடாதே நிற்கின்ற புலவிக்கண்ணே வெளிப்படும் எனது 
"உள்ளத்தைக் கெடுக்கும் படைக்கலம் போன்ற துன்பம் என்றவாறு, 

நீடுங்கால் புலவி தூன்பம் எனவே புலவி கடி.து நீங்க வேண்டும் 
என்ற. விட்டுப் புலக்ச இடத்துச் தோற்றும் எனது உள்ளத்தை 
அழிக்கும் கருவி என்றவாறு, 

அஃதாவது தலைமகள் புலவியால் கூறும் சொற்கள். அது 
புணர்ந்த பின்பு கோற்றாமையால் அதனைக் கேட்டால் இன்பம் 
உடைத்து என்று கூறியது. ன 

இவை எட்டும் கலைமகன் கூற்று, (8) 

கா. 9. Li 9. 
இல்லை தவறவர்க் காயினு மூடுதல் 
வல்ல தவரளிக்கு மாறு. 

(காஃ- ௨,) என்பது.--- அவர் கமக்குச் செய்த கூற்றம் இல்லை. 
யாயினும் ஊடுதலைச் செய்யின் மற்று: அவர் அன்பு மிகுதியால் 
ஈமக்கு Hur ௮ளியைப் பெறுகுவேம் என்றவாறு.
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. (ப-௨.) என்பஅ.--அவர்க்ரு ச் தவறு: இல்லை யாயினும் அவர் 

செய்யும் ௮ருள் ஊடுதல்ச் செய்ய வற்று என வாறு, ரூ 

. இவ்வருள் பிறர்க்கும் செய்வர் . என்னும் கருச்தினானே ஊட 
வேண்டும் என்றவாறு ஆயிற்று, கலைமகன் புணாக்து நிங்கிய வழித் 

தலைமகள் இன்பச் செவ்வி கண்டு இவ்வாறு இன்பம் அகரா தவறு 

இல்லாதார்மாட்டுச் துன் பம். ஆசிய புலவியைச் செய்கின்றது எழ் 
அக்கு என்று வினாவிய தோழிக்குச் தலைமகள் கூறியது. (9) 

கா. 10... ர ரர a . ப, 10. 
புலத்தலிற் புத்தேணு டுண்டோ நிலத்தொடு, . 

,நிரியைத் தன்னாரகத்து. 

(am - 2.) . என்பது..-நிலனும். நீரும் பொருந்தினால் . போல 
ஒன்ற பட்ட கெஞ்சுடையார். புல்லிப்' புலக்சல் போல இன்பம் 
தருவது ஒரு தேவர் உலகு உண்டோ என்றவாறு, 

நிலத்தொடு நீர் இயைதலாவது நிலத்தின் வெப்பமும் சீரின், 
தட்பமும் கூட அனுபவிக்கும் LIU போலக் காமத்தின் இன்பத். 

துன்பங் கூட அனுபவிப்பார் மாட்டு என்றவரறு ஆயிற்று... 

(ப-௨.) என்பது.--நிலனும் நீரும் பொருச்தினாம் போல் ஒன்று 

. ப்ட்ட நெஞ்சுடையார் மாட்டுப் புலத்தல் போல இன்பம். தீருவது ஒரு 

| தேவருலகம் உண்டோ என்றவாறு. ட்ட 

நிலத்தெர்டு நீர் இயைகல் ௮வது அவை வெப்பமும் தட்பமும்: 

கூட அனுபவிக்கும் வகைபோல இன்பமும் அன்பமும் கூட்ட னு 

பலிப்பார் மாட்டு என்றவாறு, தலைமகன் புலந்.து நீங்க வழி மக் . 

குப் புலவி ஈன்று ஆயிற்று என்று ஈகை யாடிய தோழிக்குத் தலைமகள் 

கூறியது... 09) 

ஊடிக்கூடல். முடிக்கு. ட்ப 
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காலிங்கருரை முடிவு 

நன்றாக. வடிவேதுணை, வேணுவனேசன் துணை. குருபாதம். 

இருவள்ளுவர் முப்பாலும் எழுதி முடிந்தது, பிள்கா பட்ட 

முடையா பிள்ளையவர்களுக்குச் இர்க்காயிக்து உண்டாக வேணு 

மென்று எழுதி மு௫ந்கது. சன்றாக விக்னேசான் பாதமே கெதி, 

ஆகத் திருவள்ளுவ -காயஞர் திருவுள்ளம் பற்றினது ஆயிரத்து 

மூர்நூற்று முப்பது குறளுக்கும் உரை எழுதி முடிந்தது. காலிங் 

கருடைய உரை எழுதினது. ௮௱ச௬ுமஎஷ் புரசொற்பதி வருஷம் 

பங்கூனி மர்தம் ௫௨ எழுஇிமுகிக்கது. ஈன்றாக, தம்பிரார் தோழன். 

எழுதி முகித்சென். சஈன்ருக, ப ப 

_ பரிப்பேருமாளுரை--முடிவு 

- காமத்துப்பால் ஒருவகையான் முடிந்த. 

தெள்ளி மொழியியலைத் தேர்ச் அரைச் துதி தேமொழியர் 
-சொள்ளிய காமநூ லோர்ச்துசைத்து--வள்ளுவனூர் 

பொய்யற்ற முப்பாற் பொருளுசைச்கான் சென்செழுவைக் 

தெய்வப் பரிப்பெருமாள் தேக்து, | 

அசக்உயஹ் ஆனிமி” ௪௨ இரேபதியும் செசமியும் பெற்ற சனிக் 
ழமை நாள் வள்ளுவர் குறள் முப்பாலு முரையுடன் எழுத் முடிச் 

தீது. . உதிசமாலை செட்டியார். குமரன் அரியா புத்தன். 

எண்ணும் பலகலை தேருச் தொறுமிறைஞ் ௪க்கருத் அங் 

கண்ணுஞ் சரமுங் கடக்கவி; டேன்வட காவியமும் 

தகெண்ணன் 2மிழுஞ்சொஜற் சோதிட LT GN தெரிச் தயர்ந்த . 

சண்ணென் J ததுமழைச் சோம ஸிராமன் சரணங்களே. 

.அட்செயஞ்் ஆனிமி" ௧௫௨ இயாட்பாணம் தோளா அக்குணி 
யார் எழுஇவித்த பொத்தகம்,
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பல ச் தவி ற் 

புலப்பலென 
புலப்பென்கொல் 
புன் சண்ணை 

அபண்ணியலார் 

பெண்ணினாற் 

பெயலா ap 

பெரிதாற்றி 

பக்கம் 
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சேய்யுள் 

பெரு ௮மை 
பெறினென்ஞனாம் 
பேணாது 
பேணாதுபெட் 
பொருண்மாலை 

் மடலூர்தல் 
மணியுட் , 

மதியும் 
மலான்ன 

மலரன்ன 
மலர் காணின் 

மலரினுமெல் 

.மற்றியான் 

மறப்பின் 

மறைப்பன் மன் 
மறை பெற 
மன்னுயிர் 

மாதா 

மாலை நீ 

_ மாலை நோய் 

மூகை மொக்குள் 
மேயக்டை 
மூயங்யெ 
மேறிமேனி 
யாங்சண்ணிற் 
யாழும் 
யாரினுங் 
wr Gos HUD 
வருகமற் , 

வழுத்தினா, 
வாராசக்காற் 

வாழ்தல் 
வாழ்வார்க்கு 
வாளொற்றி 
விடா இது 
விளக்கற்றம் 
'விளியுமென் 
வினைகலந்து 

'. விழ்வாரின் 
வீழுமிருவர் 

வீழுகர் 
வீழப்படுவார் 
வேட்டபொழுதி. 

பக்கம் 
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